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Περίληψη 
   

 Η ικανοποίηση των ασθενών από την παροχή υπηρεσιών υγείας αποτελεί ένα 

από τα ερευνητικά αντικείμενα στα οποία έχει δοθεί αυξανόμενη προσοχή την 

τελευταία δεκαετία. Η ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν και διαμορφώνουν 

την ικανοποίηση των ασθενών, είτε πρόκειται για παράγοντες του εσωτερικού είτε 

του εξωτερικού περιβάλλοντος του ιατρείου, μπορεί να καθορίσει την πολιτική του 

σαν μονάδα και να του επιτρέψει να τη διαμορφώσει έτσι ώστε να προσελκύσει 

περισσότερους ασθενείς (Chang & Chang, 2013). Η παρούσα διπλωματική εργασία 

στοχεύει στην διερεύνηση των απόψεων των οδοντιάτρων και των ασθενών τους στο 

Νομό Θεσσαλονίκης σχετικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της δομής και 

οργάνωσης ενός ιδιωτικού οδοντιατρείου. Επίσης, γίνεται σύγκριση μεταξύ των 

απόψεων των δύο ομάδων ώστε να εξακριβωθεί κάθε πιθανή ταύτιση μεταξύ τους. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία επιβεβαιώνουν και ευρήματα προηγουμένων 

ερευνών, κατέδειξαν πως οι πέντε πιο σημαντικοί παράγοντες για τους γιατρούς είναι 

η σωστή επικοινωνία του ιατρείου με το οδοντοτεχνικό εργαστήριο ώστε να 

αποφεύγονται τυχόν λάθη, η καθαριότητα στους χώρους του οδοντιατρείου, η 

συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνικές, η χρησιμοποίηση ποιοτικών υλικών και η 

διατήρηση λεπτομερούς ιατρικού αρχείου. Αντιθέτως, για τους ασθενείς οι πιο 

σημαντικοί παράγοντες είναι η συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνικές, η 

χρησιμοποίηση ποιοτικών υλικών, η καθαριότητα των χώρων του ιατρείου, η 

ενημέρωση του ασθενή από τον οδοντίατρο με λεπτομέρειες σχετικά με τις 

λεπτομέρειες της θεραπείας και η αφιέρωση αρκετού χρόνου εκ μέρους του ιατρού 

για συζήτηση πριν την κατάλληλη θεραπεία. Επιπλέον, οι απόψεις των ιατρών και 

των ασθενών διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με την σημαντικότητα του να γνωρίζει 

ο ασθενής τι δουλειά κάνει το υπόλοιπο προσωπικό του ιατρείου, την ύπαρξη 

ενημερωμένης ιστοσελίδας, την παροχή “εγγύησης” όπου αυτό είναι εφικτό, και τη 

διατήρηση λεπτομερούς αρχείου. Επίσης διαφορές εντοπίστηκαν σε σχέση με την 

αντιλαμβανόμενη σημαντικότητα διάφορων παραγόντων σε σχέση με την ηλικία, το 

φύλο, και το μορφωτικό επίπεδο των ασθενών. 
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1. Εισαγωγή 
 

 Η οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει 

αλλάξει έντονα όχι μόνο το οικονομικό αλλά και το κοινωνικό προφίλ του μέσου 

Έλληνα πολίτη. Η κρίση φυσικά δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστους τους 

Έλληνες οδοντίατρους που έχουν δει το εισόδημα τους να μειώνεται δραματικά.  Η 

κατάσταση αυτή κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για σωστή οργάνωση ενός 

οδοντιατρείου, σύμφωνα με τις ανάγκες των ασθενών, καθώς αυτό έχει άμεση σχέση 

με την κερδοφορία του. 

 

 Η έρευνα πρωτογενών στοιχείων στοχεύει στη διερεύνηση των απόψεων των 

οδοντιάτρων και των ασθενών τους στο Νομό Θεσσαλονίκης σχετικά με τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες για τη δομή και οργάνωση ενός ιδιωτικού 

οδοντιατρείου. Η εξακρίβωση των παραγόντων που επηρεάζουν την ικανοποίηση των 

ασθενών από τις οδοντιατρικές υπηρεσίες θεωρήθηκε πρωταρχικής σημασίας, καθώς 

μπορεί να προσφέρει σημαντικά στοιχεία και να οδηγήσει σε προτάσεις βελτίωσης 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την χάραξη 

αποτελεσματικών πολιτικών στρατηγικής και μάρκετινγκ.  

 

 Τέλος, επιπρόσθετους στόχους της έρευνας αποτελούν η διασταύρωση των 

απόψεων των οδοντιάτρων με αυτές των ασθενών τους ώστε να εξακριβωθεί πιθανή 

ταύτισή τους, αλλά και η εξακρίβωση πιθανής συσχέτισης της σημαντικότητας των 

παραγόντων με τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών (φύλο, ηλικία, μορφωτικό 

επίπεδο). 
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2. Διατήρηση της Σχέσης Ιατρού Ασθενή και Η Ικανοποίηση των 

Ασθενών  
 

 

 Το διαπροσωπικό μάρκετινγκ στον κλάδο των υπηρεσιών θεωρείται ως 

αποδοτική και αποτελεσματική πρακτική στην προσπάθεια των επαγγελματιών να 

αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα (So, 2005). 

 

 Η διατήρηση των μακρόχρονων “πελατειακών” σχέσεων μεταξύ ιατρού και 

ασθενή μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για το ιατρείο (Venatis & Ghauri, 2004). Οι 

ασθενείς που παραμένουν “πιστοί” για μεγάλο χρονικό διάστημα στον οδοντίατρό 

τους είναι δύσκολο να αλλάξουν την επιλογή τους καθώς φοβούνται πως οι ανάγκες 

και οι προσδοκίες τους δεν θα γίνει κατανοητές από τον νέο γιατρό. Αντιθέτως, ο 

τερματισμός της σχέσης αυτής μπορεί να έχει κόστος και για το ιατρείο αλλά και για 

τον ασθενή. Για τον μεν πρώτο το κόστος είναι οικονομικό, αλλά ταυτόχρονα 

αποτελεί πλήγμα για την φήμη του ιατρού, ενώ για τον ασθενή υπάρχει το κόστος για 

την ανεύρεση ενός νέου ιατρού που θα ικανοποιεί τις ανάγκες του. (Wackman, 

Salmon & Salmon, 1986; Triki, Redjeb & Kamoun, 2007). 

 

 Πολλοί λόγοι μπορεί να συμβάλουν στο τέλος της σχέσης μεταξύ του ασθενή 

και του ιατρού και επομένως δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος πρόβλεψης 

(Beard, 1999; Ahmad & Buttle, 2002). Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών στο θέμα 

της σχέσης ασθενούς- ιατρού επικεντρώνεται στον προσδιορισμό των παραγόντων 

που μπορούν να οδηγήσουν στον τερματισμό της σχέσης αυτής.  Οι παράγοντες αυτοί 

μπορεί να είναι οι ίδιοι με αυτούς της επιλογής ενός ιατρείου. Παρά ταύτα, λίγοι 

ακαδημαϊκοί έχουν προσπαθήσει να ερευνήσουν ταυτόχρονα αφ ενός την επιλογή 

ιατρού από τον ασθενή και αφ’ εταίρου τη διατήρηση της σχέσης μαζί του. Βασική 

εξαίρεση είναι η έρευνα των Palihawadana & Barnes (2005), η οποία συγκρίνει τη 

σημαντικότητα των παραγόντων επιλογής ενός ιατρείου και τη διατήρησης της 

σχέσης μεταξύ γιατρού και ασθενή. Επιπροσθέτως, προτείνουν πως για να διατηρήσει 

ένα οδοντιατρείο τους ασθενείς του πρέπει να προσφέρει ένα μεγάλο εύρος από 

ιατρικές υπηρεσίες σε λογικές τιμές αλλά και ανταγωνιστικές υπηρεσίες 
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(Palihawadana & Barnes, 2005). Για παράδειγμα, η παροχή ασύρματου ίντερνετ 

θεωρείται ως απαραίτητη στις μέρες μας, και η επιλογή αυτή μπορεί αποτελέσει 

συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα ιατρεία.  

 

 Επιπλέον, αρκετές έρευνες έχουν εξετάσει την σχέση της ποιότητας των 

υπηρεσιών με την σχέση ιατρού-ασθενή. Συγκεκριμένα ερευνητικά ευρήματα 

καταδεικνύουν πως η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών σχετίζεται με την ικανοποίηση 

των ασθενών (Zeithaml, 1990; Ahmad & Buttle, 2002), και πως η υψηλού επιπέδου 

ποιότητα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχημένη και μακροχρόνια σχέση 

μεταξύ ιατρού και ασθενή (Ennew & Binks, 1996). Επομένως, τα ιατρεία θα πρέπει 

να παρακολουθούν και να καταγράφουν ενδείξεις για την ποιότητα των υπηρεσιών 

που προσφέρουν  ώστε να διατηρούν ένα επίπεδο υπηρεσιών (Michel et al., 1992). 

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί πως η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών επηρεάζει θετικά 

και τη συμπεριφορά του καταναλωτή-ασθενή (Bolton, Kannan & Bramlett, 2000).  

 

 

 

 

3. Η Αξιολόγηση των Υπηρεσιών από τον Ασθενή  
 

 Η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους ασθενείς περιλαμβάνει 

τις προτιμήσεις τους για το πως πρέπει να προσφέρεται και τί πρέπει να περιλαμβάνει 

η συγκεκριμένη υπηρεσία. Δηλαδή τις αξιολογήσεις τους σε παράγοντες που 

αφορούν την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα και αναφορές σχετικά με την οργάνωση 

και τις διαδικασίες παροχής της υπηρεσίας αυτής (Wensing & Elwyn, 2002). 

 

 Οι ασθενείς επενδύουν οικονομικούς πόρους αλλά και εμπιστεύονται την 

υγεία τους στα χέρια των οδοντιάτρων, επομένως η αξιολόγηση των προσφερόμενων 

υπηρεσιών αποκτά μεγάλη σημασία για αυτούς. Συγκεκριμένα κριτήρια 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των οδοντιατρικών υπηρεσιών, με τα πιο 

σημαντικά για τους ασθενείς να είναι η εύκολη επικοινωνία, η διαρκής εκπαίδευση 

των ιατρών σε νέες μεθόδους και πρακτικές, η μικρή χρονικά αναμονή, η ευκολία 



4 

 

πραγματοποίησης των ραντεβού και η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις 

οδοντιατρικές πρακτικές που εφαρμόζονται ( Hill, Garner & Hannafin, 1990 ;  Sitzia 

&Wood, 1997) .  

 

 Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα του Sonneveld et al. (2011), οι παράγοντες 

που σχετίζονται με τις υποδομές θεωρούνται ο πιο σημαντικός παράγοντας 

αξιολόγησης και επιλογής ενός ιατρείου σε ποσοστό 33.1%, ενώ ακολουθούν οι 

παράγοντες σχετικοί με την παροχή πληροφοριών με 26%, οι παράγοντες που 

σχετίζονται με την ποιότητα και την ασφάλεια με ποσοστό 21.6%, οι παράγοντες 

σχετικοί με το προσωπικό με ποσοστό 21.2%, και τέλος οι παράγοντες που 

σχετίζονται με οικονομικούς λόγους με ποσοστό 20.1%. Από την άλλη πλευρά, 

σύμφωνα με έρευνα (Valentine, Darby & Bonsel, 2008) παράγοντες όπως η μικρή 

απόσταση των ασθενών από το ιατρείο και η μικρή αναμονή πριν το ραντεβού 

θεωρούνται άκρως σημαντικοί παράγοντες, στοιχεία που συμφωνούν και με την 

έρευνα των Razzouk, Seitz &Webb (2004). 

 

 Αναλυτικότερα στην ίδια έρευνα, οι παράγοντες σχετικοί με τις υποδομές 

θεωρήθηκαν πιο σημαντικοί σε σχέση με αυτούς που αφορούν την ποιότητα και την 

ασφάλεια. Από τους παράγοντες σχετικά με τις παρεχόμενες πληροφορίες, 50% των 

ασθενών θεωρεί πολύ σημαντικό κριτήριο για την αξιολόγηση των ιατρείων τη 

διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Επίσης, η ηλικία 

των ασθενών σχετίζεται σημαντικά με τη σημαντικότητα ορισμένων παραγόντων 

καθώς όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία των ασθενών τόσο μικρότερη η σημασία που 

δίνουν στους παράγοντες σχετικά με τις υποδομές (Sonneveld et al., 2011). 
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4. Η Ικανοποίηση των Ασθενών και οι Υπηρεσίες Υγείας 
 

 Η ικανοποίηση των ασθενών από την παροχή υπηρεσιών υγείας αποτελεί ένα 

από τα ερευνητικά αντικείμενα στα οποία έχει δοθεί αυξανόμενη προσοχή την 

τελευταία δεκαετία (Chang & Chang, 2013). Η ανάλυση των παραγόντων που 

επηρεάζουν και διαμορφώνουν την ικανοποίηση των ασθενών, είτε πρόκειται για 

παράγοντες του εσωτερικού είτε του εξωτερικού περιβάλλοντος ενός ιατρείου μπορεί 

να καθορίσει την πολιτική του κάθε ιατρείου σαν μονάδα και να του επιτρέψει να τη 

διαμορφώσει έτσι ώστε να προσελκύσει περισσότερους ασθενείς. Επιπλέον, είναι 

γεγονός πως στη σημερινή αγορά έχει αυξηθεί η σημασία της εξακρίβωσης των 

παραγόντων που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ικανοποίηση των ασθενών και 

της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

 Το ακριβές περιεχόμενο της ποιότητας της φροντίδας και των υπηρεσιών 

παραμένει αμφιλεγόμενο παρά τις πολλαπλές μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί για 

την μέτρησή της (Chang & Chang, 2013). Μεγάλος αριθμός ερευνών έχει 

επικεντρωθεί στο παρελθόν στην αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών και ως 

ένας από τους πιο συνήθεις παράγοντες προσδιορισμού της ποιότητας των υπηρεσιών 

που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι η ικανοποίηση των ασθενών (Palihawadana & 

Barnes, 2004).  

 

 O Donabedian (1988) υποστήριξε πως ο κλάδος της υγείας διαφέρει 

σημαντικά σε σχέση με άλλους κλάδους παροχής υπηρεσιών, καθώς επίσης πως η 

αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών από τους πελάτες- ασθενείς είναι πιο 

πολύπλοκη σε σχέση με την αξιολόγηση άλλων υπηρεσιών. Βασιζόμενος στα 

παραπάνω ο Donabedian (1988) ανέπτυξε  μία μέθοδο για την αξιολόγηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών υγείας καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως υπάρχει 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ της δομής των παρεχόμενων υπηρεσιών, της 

διαδικασίας παροχής και των αποτελεσμάτων (Hoff, Jameson, Hannan και Flink, 

2004). Μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας έχει επικεντρωθεί στην συσχέτιση της 

ικανοποίησης των ασθενών με τους παραπάνω τρείς παράγοντες της παροχής 
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υπηρεσιών υγείας. Κάθε ένας από τους παράγοντες επιδρά διαφορετικά στην 

συνολική ικανοποίηση των ασθενών. 

 

 Διαφορετική ήταν η προσέγγιση του Kano και των συνεργατών του (1984) οι 

οποίοι πρότειναν ένα μοντέλο δύο διαστάσεων για τον έλεγχο της ποιότητας, με τις 

διαστάσεις αυτές να είναι η κάλυψη των προσδοκιών των ασθενών και η γενικότερη 

ικανοποίηση τους. Οι παράγοντες που ενδεχομένως επιδρούν στην συνολική 

ικανοποίηση των ασθενών χωρίστηκαν σε προαπαιτούμενους, ελκυστικούς, 

μονοδιάστατους, αδιάφορους και αποτρεπτικούς. 

 Οι προαπαιτούμενοι παράγοντες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

παροχή των υπηρεσιών υγείας. Η θετική κρίση τους δεν αποτελεί κριτήριο 

προσδιορισμού της ικανοποίησης των ασθενών αλλά η μη πλήρωση τους έχει 

αρνητικά αποτελέσματα στην ικανοποίηση των ασθενών. Αντιθέτως, οι ελκυστικοί 

παράγοντες δεν επηρεάζουν την μη ικανοποίηση των ασθενών από την ποιότητα των 

υπηρεσιών αλλά μπορούν να επηρεάσουν την ικανοποίηση τους, γεγονός που μπορεί 

να εξηγηθεί λόγω της μη αναμενόμενης παρουσίας των παραγόντων αυτών. Οι 

μονοδιάστατοι παράγοντες χαρακτηρίζουν την απόδοση του ιατρείου σε 

συγκεκριμένα θέματα και συμμετρικά επηρεάζουν την ικανοποίηση και τη μη 

ικανοποίηση των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Επιπλέον οι αδιάφοροι 

παράγοντες δεν επηρεάζουν το επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών ενώ οι 

αποτρεπτικοί παράγοντες μπορούν να αποτελέσουν βασικούς λόγους για την 

δυσφορία του ασθενούς και τη μη ικανοποίησή του. Η απλή διάταξη και η 

περιεκτικότητα του μοντέλου που προτάθηκε από τον Kano και τους συνεργάτες του 

(1984) αποτέλεσαν τα κύρια κριτήρια για την εκτεταμένη χρήση του από τους 

επαγγελματίες στο χώρο της υγείας αλλά και ερευνητών (Chen, Liu, Hsu και Lin, 

2010). Επίσης το μοντέλο χρησιμοποιήθηκε στον προσδιορισμό των παραγόντων που 

επηρεάζουν την ικανοποίηση των ασθενών στην παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών 

και στη δημιουργία προτάσεων για περαιτέρω βελτίωσή τους.  

 

 Η διαφορετικότητα των οδοντιατρικών υπηρεσιών σε σχέση με τις άλλες 

υπηρεσίες υγείας έγκειται στην πιο προσωπική, άμεση και διαρκείας επαφή του 
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ασθενή με τον ιατρό καθώς ακόμα και η πιο απλή παροχή οδοντιατρικής υπηρεσίας 

μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από μία συνάντηση. Η αξιολόγηση της ποιότητας 

των οδοντιατρικών υπηρεσιών σε ερευνητικό επίπεδο παραμένει σε πολύ πρώιμο 

στάδιο. Σε πρόσφατη έρευνα των Chang και Chang (2013) στην οποία συμμετείχαν 

300 ασθενείς χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο του Donabedian με τα αποτελέσματα να 

δείχνουν πως οι ασθενείς ανέμεναν πολύ υψηλή ποιότητα και χαρακτήρισαν υψηλής 

σημαντικότητας παράγοντες την υγιεινή και την καθαριότητα του ιατρείου καθώς 

επίσης και την αποστείρωση των εργαλείων. Σαν αποτέλεσμα η αποτυχία 

ικανοποίησης των δύο αυτών παραγόντων μπορεί να οδηγήσει στην συνολική 

δυσαρέσκεια των ασθενών. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε πως η υγιεινή των 

εγκαταστάσεων και ο σύγχρονος εξοπλισμός θεωρούνται ως απαραίτητοι από τους 

καταναλωτές γεγονός που είναι σε συμφωνία με παλαιότερες έρευνες όπως αυτές των 

Palihawadana και Barnes (2004) και των Karydsis και των συνεργατών του (2001). 

Επίσης οι μονοδιάστατοι παράγοντες όπως για παράδειγμα “η ευκολία κλεισίματος 

ραντεβού” θεωρήθηκαν σημαντικοί και αποδείχθηκε η σύνδεσή τους με την 

ικανοποίηση των ασθενών. Αντιθέτως, οι ελκυστικοί παράγοντες όπως “η φήμη του 

οδοντίατρου” αποδείχθηκαν λιγότερο σημαντικοί σε σχέση με τους 

προαπαιτούμενους και μονοδιάστατους παράγοντες, αλλά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την προσέλκυση νέων ασθενών. 

 

 Επιπλέον, η ίδια έρευνα προσπάθησε να εξακριβώσει την πιθανή συσχέτιση 

της ικανοποίησης των ασθενών με το φύλο τους. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν πως οι 

άνδρες ασθενείς είναι πιο ικανοποιημένοι από τις οδοντιατρικές υπηρεσίες ενώ οι 

γυναίκες έχουν περισσότερες απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών 

γεγονός που βρίσκεται σε συμφωνία με τα ευρήματα του Καρύδη και των 

συνεργατών του (2001) οι οποίοι συμπέραναν πως το φύλο και κοινωνικοοικονομική 

ομάδα του ασθενούς επηρεάζουν την ικανοποίηση τους από τις οδοντιατρικές 

υπηρεσίες. 

 

 Η ικανοποίηση από τις προσφερόμενες υπηρεσίες διαδραματίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στη σχέση γιατρού – ασθενή καθώς και στη διατήρηση της σχέσης 

αυτής (Beverland, Farrelly, & Woodhatch, 2007; Caceres & Paparoidamis, 2007). 
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Παρά ταύτα, η σχέση αυτή μπορεί να τερματιστεί πολύ εύκολα αν ο ασθενής δεν 

είναι ικανοποιημένος από την παροχή των υπηρεσιών (Beard, 1999), αλλά επίσης η 

διατήρηση της σχέσης γιατρού - ασθενή δεν συνεπάγεται και την ικανοποίηση του 

ασθενή καθώς η παραμονή και συνέχιση των επισκέψεων στον ίδιο ιατρό μπορεί να 

προκαλείται λόγω συνήθειας και τάσης για αποφυγή οποιωνδήποτε αλλαγών (Ennew 

& Hartley 1996) όπως αναφέρεται στους Palihawadana & Barnes, 2005 ή την 

αποφυγή ενδεχόμενου οικονομικού κόστους (Bell, Auh & Smalley, 2005).  

 

 

 

 

5. Μάρκετινγκ και Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 
 

 Στη σημερινή άκρως ανταγωνιστική αγορά, η σημασία του μάρκετινγκ γίνεται 

όλο και μεγαλύτερη, καθώς μπορεί να διαφοροποιήσει έναν οργανισμό ή μία 

επιχείρηση από τον ανταγωνισμό ικανοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες 

των ασθενών. Ομοίως και στην παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών, η χρήση του 

μάρκετινγκ κρίνεται απαραίτητη και μπορεί να προσφέρει αρκετά σε ένα ιατρείο. 

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες που διαφημίζουν και προωθούν τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες του ιατρείου, οι ενδεχόμενες εξελίξεις σε σχέση με τον αριθμό των 

ιατρείων που επιτρέπεται να λειτουργούν κάτω από την ιδιοκτησία ενός οδοντιάτρου 

και η διαμορφούμενη ατμόσφαιρα στο ιατρείο (διαρρύθμιση του χώρου, μουσική, 

θερμοκρασία κ.α.) είναι κάποιες από τις περιοχές στις οποίες η χρήση του μάρκετινγκ 

μπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των “πελατών” και 

να βοηθήσει το ιατρείο-επιχείρηση στην επίτευξη των στόχων του. 

 

 Αντιθέτως, οι Chandler και Weller (1994) συμπέραναν πως οι οδοντίατροι 

τείνουν να δίνουν διαφορετική βαρύτητα στις διάφορες στρατηγικές παραμέτρους. Οι 

προσφορές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούνται από τους οδοντίατρους σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό, αντιθέτως, πρακτικές όπως οι προσωπικές πωλήσεις για την 

προσέλκυση “πελατών” θεωρούνται αναποτελεσματικές και δεν ενδείκνυνται. 
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 Επιπλέον, όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση Οδοντιάτρων (Council of 

European Dentists, 2009) η οικονομική κρίση και η μείωση των ταμειακών 

διαθέσιμων του κοινού μπορεί να επηρεάσει τις επενδύσεις σε ιατρικό εξοπλισμό 

στην Ευρώπη μειώνοντας τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. 

Ειδικότερα, στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, η παροχή οδοντιατρικών 

υπηρεσιών στον ευρύτερο πληθυσμό χρηματοδοτείται από τους ιδιώτες σε πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό από ότι άλλες υπηρεσίες υγείας. Ως αποτέλεσμα καθώς το 

εισόδημα των πολιτών και πιθανών ασθενών μειώνεται, περιορίζεται ταυτοχρόνως 

και η ικανότητα τους να πληρώσουν για οδοντιατρικές υπηρεσίες.  Αυτές οι 

συνέπειες στην οικονομική κατάσταση των ασθενών μπορεί βραχυχρόνια να 

οδηγήσει στη μείωση του αριθμού των ιατρείων, γεγονός που θα έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού. 

 

 

 

 

 

6. Οι Απόψεις των Ασθενών και των Ιατρών 
 

 Οι θετικές αξιολογήσεις των ασθενών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

θεωρούνται γενικότερα ως πολύ σημαντικές για την πορεία ενός ιατρείου (Rechards, 

1999). Παρά ταύτα, υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα των ασθενών να 

αξιολογήσουν όλες τις πτυχές των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι κρίνοντας μόνο 

από την πορεία της υγείας τους (Weiss & Senf, 1990). Από μία άλλη οπτική, η 

αρνητική αξιολόγηση είναι ένδειξη πιθανής ευκαιρίας για τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

 Από την πλευρά των ιατρών, η αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχουν και 

η αποδοχή αυτής, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες για τη βελτίωση 

της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν. Οι αξιολογήσεις αυτές μπορούν επίσης 
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να καθορίσουν την προθυμία τους να προβούν σε αλλαγές στην παροχή των 

υπηρεσιών ή την οργανωτική δομή του ιατρείου.  

 

 Σύμφωνα με την έρευνα των Jung et al (2002) δεν είναι ξεκάθαρη η 

συσχέτιση των αξιολογήσεων των ιατρών με αυτές των ασθενών. Προηγούμενες 

έρευνες έδειξαν πως υπάρχει χαμηλή συσχέτιση (Merkel, 1984) και συγκεκριμένα οι 

ιατροί αξιολογούν την ποιότητα των υπηρεσιών λιγότερο θετικά από ότι οι ασθενείς 

(Rashid, Forman, & Jagger, 1989) πιστεύοντας ταυτόχρονα πως οι ασθενείς θα τις 

αξιολογούσαν χαμηλότερα από ότι τελικά έκαναν (Hilton, Butler, & Nice, 1984). 

Ωστόσο, το κύριο μειονέκτημα αυτών των ερευνών είναι το μέγεθος του δείγματος, 

το οποίο δεν επιτρέπει τη γενίκευση των ευρημάτων. 

 

 Παρόλα αυτά, σύμφωνα με έρευνα των Jung et al. (2002), οι ιατροί είναι πιο 

αυστηροί στην αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχουν από ότι οι ασθενείς στις 

κρίσεις τους. Αντιθέτως, οι απόψεις των ασθενών και των ιατρών συμπίπτουν σχετικά 

με το τί θεωρείται αποδεκτό και τί όχι. Συγκεκριμένα και οι δύο ομάδες αξιολόγησαν 

πολύ θετικά την σχέση ιατρού - ασθενή και τους οργανωτικούς παράγοντες όπως τη 

γρήγορη εξυπηρέτηση σε περιπτώσεις ανάγκης  και την εξυπηρετικότατα του 

προσωπικού.  

 

 Αναλυτικά, οι ασθενείς αξιολόγησαν υψηλότερα σε σημαντικότητα την 

επικοινωνία γιατρού - ασθενή, τη λεπτομερή εξήγηση της θεραπείας, την 

ανταπόκριση στις ερωτήσεις των ασθενών σχετικά με τη θεραπεία τους, ευρήματα 

που είναι σε συμφωνία και με τα ευρήματα άλλων ερευνών (Rashid, Forman, & 

Jagger, 1989). Επιπλέον, ο παράγοντας «ανακούφιση από τον πόνο» αξιολογήθηκε 

υψηλότερα από τους ασθενείς σε σχέση με τους ιατρούς. Μόνο η έγκαιρη παροχή 

υπηρεσιών σε επείγουσες περιπτώσεις αξιολογήθηκε υψηλότερα από τους ιατρούς 

παρά από τους ασθενείς. 
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 Τις τελευταίες δεκαετίες οι απόψεις των ασθενών σχετικά με την παροχή και 

τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας θεωρούνται πολύ σημαντικές και ως ο κύριος 

παράγοντας για πιθανές αλλαγές (Grol, Wensing, & Mainz, 1999). Για την όσο το 

δυνατόν καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών είναι πολύ σημαντικό να 

γνωρίζουν οι ιατροί ποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες θεωρούνται από αυτούς ως πολύ 

σημαντικοί και πως μπορούν να τους βελτιώσουν. Η εξακρίβωση σημείων συμφωνίας 

ή διαφωνίας μεταξύ των απόψεων των γιατρών και των ασθενών είναι βασικό βήμα 

για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των τελευταίων (Sonneveld, Brands, Bronkhorst 

&Truin, 2011). Σε πρόσφατη έρευνα των Sonneveld et al. (2011), εξακριβώθηκε η 

διαφορά στις απόψεις των ιατρών και των ασθενών, οι οποίες διαφέρουν ως προς το 

βαθμό της σημαντικότητας που δίνουν σε διάφορους παράγοντες αλλά πάντα σε 

συμφωνία στον χαρακτηρισμό ενός παράγοντα ως σημαντικό ή όχι. 

 

 

 

 

 

7. Μεθοδολογία της Έρευνας 
 

Στόχοι  

 Γενικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των 

οδοντιάτρων και των ασθενών τους στο Νομό Θεσσαλονίκης σχετικά με τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της δομής και οργάνωσης ενός ιδιωτικού 

οδοντιατρείου. Επιπλέον, ειδικοί στόχοι τις έρευνας είναι σύγκριση των απόψεων των 

οδοντιάτρων με αυτές των ασθενών τους ώστε να εξακριβωθεί πιθανή ταύτιση τους.  
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Συλλογή Πρωτογενών Στοιχείων 

 Η συλλογή των πρωτογενών στοιχείων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 

ερωτηματολογίου. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση  που 

πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την οποία το ερωτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο 

που χρησιμοποιείται κατά κόρον σε παρόμοιου είδους έρευνες (De Vaous, 2007). Η 

παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται ως ποσοτική. 

 

7.1 Το Ερευνητικό Εργαλείο  

 
 Το ερωτηματολόγιο που επιλέχθηκε δημιουργήθηκε με βάση προηγούμενες 

έρευνες στο πεδίο της ικανοποίησης των ασθενών από τα οδοντιατρεία. 

Συγκεκριμένα τα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν των Andrus et al. (1985), Hill et 

al. (1990), Sonneveld et al. (2011), Sonneveld et al. (2011) και Chang (2013). 

 

 Αναλυτικότερα το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τρεις ενότητες. Η πρώτη 

περιέχει τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων (φύλο, ηλικία και μορφωτικό 

επίπεδο).  

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει σημαντικούς παράγοντες, που σύμφωνα με τη 

διεθνή βιβλιογραφία καθορίζουν την οργάνωση και λειτουργία ενός ιατρείου. Το 

πόσο σημαντικός είναι κάθε ένας από αυτούς σύμφωνα τόσο με τους ιατρούς όσο και 

με τους ασθενείς, μετρήθηκε με μία κλίμακα τύπου Likert πέντε σημείων όπου 

1=καθόλου, 2= Λίγο, 3=Μέτρια, 4= Πολύ και 5=Πάρα πολύ. 

Τέλος, η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει την αναγνώριση των πέντε πιο σημαντικών από 

τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν στην δεύτερη ενότητα. 
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7.1.1 Αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου 

 

Η αξιοπιστία  αφορά το κατά πόσο μία δοκιμασία ή έρευνα αναδεικνύει το 

πραγματικό μέγεθος του υπό μελέτη χαρακτηριστικού. Η αξιοπιστία είναι συνώνυμη 

της συνέπειας όπως αυτή ορίζεται μέσω της επαναληπτικότητας και της 

αναπαραγωγισιμότητας ενός αποτελέσματος. Όταν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε μπορεί 

κανείς να ισχυριστεί ότι εκτιμά σε πολύ μεγάλο βαθμό την πραγματική τιμή του 

εξεταζόμενου χαρακτηριστικού ελαχιστοποιώντας παράλληλα την τιμή του 

σφάλματος (Ουζούνη, 2011). 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επιτευχθεί η εκτίμηση της αξιοπιστίας, ο 

σημαντικότερος των οποίων είναι ο υπολογισμός της τιμής του συντελεστή 

εσωτερικής συνέπειας alpha  (a) του Cronbach, ο οποίος και χρησιμοποιήθηκε στη 

συγκεκριμένη έρευνα. Τιμές αξιοπιστίας μεγαλύτερες της τιμής 0,70 θεωρούνται 

αποδεκτές (DeVaus, 2007). Η ανάλυση αξιοπιστίας που εκτελέστηκε είχε ως 

αποτέλεσμα συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach Alpha 0.877 βάσει του οποίου 

διαπιστώνεται ικανοποιητική η αξιοπιστία των ερωτηματολογίων. 

 

 

 

 

 

7.2 Ο Πληθυσμός Και Το Δείγμα Της Έρευνας 

 

 Ο πληθυσμός της έρευνας ή στατιστικός πληθυσμός (study population), είναι 

το τμήμα του ευρύτερου πληθυσμού, που μπορεί να συμπεριληφθεί στην έρευνα, 

επομένως αποτελείται από τα υποψήφια στοιχεία, που μπορούν να επιλεγούν για το 

σχηματισμό του δείγματος (De Vaus, 2007). 

 Στην παρούσα έρευνα ο πληθυσμός στόχος είναι οι οδοντίατροι και ασθενείς 

οδοντιατρείων του Νομού Θεσσαλονίκης. Το τελικό μέγεθος του δείγματος 
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διαμορφώθηκε στους 28 ιατρούς και στους 103 ασθενείς, αριθμός που κρίνεται 

αρκετά αντιπροσωπευτικός σύμφωνα με τα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν στην 

διαμόρφωση του ερωτηματολογίου.  

 

 Η επιλογή των ιατρείων έγινε τυχαία και για λόγους που εξυπηρετούσαν του 

ερευνητή με ταυτόχρονη προσπάθεια τα ιατρεία του δείγματος να αντιπροσωπεύουν 

όλες τις περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης.  

 

 

 

 

 

7.3 Διεξαγωγή Της Έρευνας 

 

7.3.1 Πιλοτική φάση έρευνας 

 

Πριν από την διανομή των ερωτηματολογίων, πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική 

φάση χορήγησής του, με σκοπό να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητά του σαν 

εργαλείο, να επισημανθούν τα πιθανά λάθη ή ελλείψεις του και να γίνουν κάποιες 

διορθωτικές αλλαγές.  

Η συγκεκριμένη δοκιμαστική φάση έγινε την πρώτη εβδομάδα του 

Δεκεμβρίου, σε δείγμα  3 ιατρών, και 12 ασθενών. Η επιλογή των ατόμων της 

πιλοτικής φάσης έγινε με στόχο την όσο το δυνατόν ομοιότητα τους με το δείγμα της 

έρευνας και ακολούθως τα άτομα αυτά δεν συμμετείχαν στην συνέχεια στην 

διεξαγωγή της έρευνας. 

  Η διαδικασία της συμπλήρωσής του δεν έδειξε ιδιαίτερα προβλήματα. Το 

ερωτηματολόγιο κρίθηκε πως έχει το κατάλληλο μέγεθος, πως είναι ευκολοδιάβαστο 

και το θέμα του αρκετά ενδιαφέρον για τους ερωτώμενους.  Η μόνη αλλαγή ήταν η 

επιλογή της κλίμακας Likert 5 σημείων που τελικά επιλέχθηκε, έναντι  μίας κλίμακας 

4 σημείων που είχε αρχικά επιλεχθεί. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε απαραίτητη επειδή 
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κατά την πιλοτική φάση παρατηρήθηκε ότι μεγάλος αριθμός των ερωτηθέντων 

περιόρισε τις απαντήσεις του μόνο στις ανώτερες κλίμακες (ceiling effect). Για το 

λόγο αυτό επιλέχθηκε μια 5μελής κλίμακα καθώς έτσι μπορεί να γίνει ορθότερα η 

αποτύπωση των απόψεων των ασθενών και των ιατρών.  

 

7.3.2 Η Διαδικασία της έρευνας 
 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα ιατρών και ασθενών του Νομού 

Θεσσαλονίκης. Χρονικά πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 20 του Δεκέμβρη 2013 

 

Ο ερευνητής ήταν παρόν κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από 

τους ιατρούς εξασφαλίζοντας την κατανόηση των ερωτήσεων και τη μη απώλεια 

απαντήσεων, παρέχοντας ταυτοχρόνως οδηγίες για την χορήγηση του 

ερωτηματολογίου στους ασθενείς των ιατρείων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύχθηκαν 

παρερμηνείες και απώλειες δεδομένων κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. 

Επίσης, ο ερευνητής διαβεβαίωσε τους ερωτώμενους σχετικά με την ανωνυμία των 

ερωτηματολογίων και την χρήση των αποτελεσμάτων μόνο για ερευνητικούς 

σκοπούς. 

 

 

 

7.4 Ανάλυση Δεδομένων 
 

Η ανάλυση των δεδομένων που παρείχε η έρευνα πρωτογενών στοιχείων έγινε με τη 

χρήση του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS 20.0. 

 

Για την ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν:  

 

 Περιγραφική στατιστική ανάλυση με πίνακες απόλυτων και σχετικών 

συχνοτήτων, καθώς και γραφήματα για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων. 
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 Αναλυτική στατιστική για την διαπίστωση τυχόν στατιστικής σημαντικότητας 

στη συσχέτιση μεταξύ της ιδιότητας των ερωτώμενων (ιατροί ή ασθενείς) και 

των απαντήσεων σχετικά με την σημαντικότητα των παραγόντων για την 

σωστή οργάνωση και λειτουργία ενός οδοντιατρείου. 

 

 Ειδικότερα, η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA test) επιλέχθηκε για την 

εξακρίβωση των στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων. Η επιλογή του τεστ έγινε με 

βάση το επίπεδο μέτρησης των μεταβλητών σε κάθε ζευγάρι μεταβλητών που 

υποβαλλόταν σε διαδικασία συσχέτισης. Πιο συγκεκριμένα η ανάλυση διακύμανσης 

ANOVA επιλέχθηκε για την συσχέτιση μεταξύ μίας ποσοτικής (ιδιότητα) και μίας 

ποιοτικής (παράγοντες) μεταβλητής. Η διαδικασία ελέγχου υπόθεσης 

χρησιμοποιήθηκε για την εξακρίβωση των συσχετίσεων και επαναλήφθηκε για κάθε 

ζευγάρι μεταβλητών. 
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8.  Αποτελέσματα  

 

 

 

Ενότητα 1: Δημογραφικά Χαρακτηριστικά του Δείγματος 
 

 Φύλο 
 

Ο Πίνακας 1 και το Διάγραμμα 1 παρουσιάζουν τις συχνότητες και το ποσοστό για κάθε φύλο που 

συμμετείχε στην έρευνα σε αναλογία με την ιδιότητα τους. Το δείγμα είναι περίπου ισομερώς 

μοιρασμένο. 

Πίνακας 1: Κατανομή φύλου δείγματος  

 Φύλο Σύνολο 

Άνδρες Γυναίκες 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 13 15 28 

%  46.4% 53.6% 100.0% 

Ασθενείς 
n 46 57 103 

%  44.7% 55.3% 100.0% 

Σύνολο 
n 59 72 131 

%  45.0% 55.0% 100.0% 

  

 
Διάγραμμα 1: Κατανομή φύλου δείγματος 
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 Ηλικία 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ιατρών ανήκει ηλικιακά στην κατηγορία από 20 έως 39 ετών, 

ομοίως και οι περισσότεροι από τους ασθενείς που συμμετείχαν στην έρευνα (Πίνακας 2, 

Διάγραμμα 2). 

 

Πίνακας 2: Ηλικία γιατρών και ασθενών 

 Ιδιότητα Σύνολο 

Γιατροί Ασθενείς 

Ηλικία 

20-39 
n 22 52 74 

%  78.6% 50.5% 56.5% 

40-54 
n 3 21 24 

%  10.7% 20.4% 18.3% 

55-64 
n 1 20 21 

%  3.6% 19.4% 16.0% 

Πάνω από 

65 

n 2 10 12 

%  7.1% 9.7% 9.2% 

Σύνολο 
n 28 103 131 

%  100.0% 100.0% 100.0% 

 
 

 
Διάγραμμα 2: Ηλικία γιατρών και ασθενών 
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 Μορφωτικό Επίπεδο  

 

Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο, το δείγμα των γιατρών αποτελείται στο μεγαλύτερο 

ποσοστό του από κατόχους μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου, ενώ το δείγμα των 

ασθενών αποτελείται από απόφοιτους λυκείου σε ποσοστό 39.8% και κατά το 1/3 από 

πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ (Πίνακας 3, Διάγραμμα 3).  

 

Πίνακας 3: Μορφωτικό επίπεδο γιατρών και ασθενών 

 Μορφωτικό Επίπεδο Σύνολο 

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Πτυχείο 

AEI/TEI 

Μεταπτυχιακό/

διδακτορικό 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 0 0 0 9 19 28 

%  0.0% 0.0% 0.0% 32.1% 67.9% 100.0% 

Ασθενείς 
n 1 7 41 34 20 103 

%  1.0% 6.8% 39.8% 33.0% 19.4% 100.0% 

Σύνολο 
n 1 7 41 43 39 131 

%  0.8% 5.3% 31.3% 32.8% 29.8% 100.0% 

 

 
Διάγραμμα 3: Μορφωτικό επίπεδο γιατρών και ασθενών 
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Ενότητα 2 

 
Κατά την διάρκεια της έρευνας, ασθενείς και ιατροί ρωτήθηκαν για την σημαντικότητα στην δομή 

του οδοντιατρείου των παρακάτω παραγόντων: 

 

 Ερώτηση 1: Ο ιατρός να εκπαιδεύεται συνεχώς σε νέες τεχνικές. 

 

Ο Πίνακας 4 και το Διάγραμμα 4 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 1 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Συγκεκριμένα, τα 2/3 των Ιατρών πιστεύουν πως η συνεχής εκπαίδευση τους είναι πολύ 

σημαντικός παράγοντας για την σωστή οργάνωση και λειτουργία ενός ιδιωτικού οδοντιατρείου, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται σε παρόμοιο ποσοστό και από τους ασθενείς. 

 

Πίνακας 4 : Απαντήσεις ερ.1 

 Ερώτηση 1 Σύνολο 

Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 2 7 19 28 

%  7.1% 25.0% 67.9% 100.0% 

Ασθενείς 
n 2 35 66 103 

%  1.9% 34.0% 64.1% 100.0% 

Σύνολο 
n 4 42 85 131 

%  3.1% 32.1% 64.9% 100.0% 

 

 

 
Διάγραμμα 4: Απαντήσεις ερ.1 
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 Ερώτηση 2: Να μπορεί εύκολα ο ασθενής να βρει τον ιατρό στο τηλέφωνο. 
 

Ο Πίνακας 5 και το Διάγραμμα 5 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 2 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Τόσο οι ασθενείς όσο και οι ιατροί δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στον συγκεκριμένο 

παράγοντα. 

 

Πίνακας 5: Απαντήσεις ερ.2 

 Ερώτηση 2 Σύνολο 

Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
N 0 1 14 13 28 

%  0.0% 3.6% 50.0% 46.4% 100.0% 

Ασθενείς 
N 2 8 47 46 103 

%  1.9% 7.8% 45.6% 44.7% 100.0% 

Σύνολο 
N 2 9 61 59 131 

%  1.5% 6.9% 46.6% 45.0% 100.0% 

 

 

 
Διάγραμμα 5: Απαντήσεις ερ.2 
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 Ερώτηση 3: Ο οδοντίατρος να ενημερώνει με λεπτομέρειες τον ασθενή για τις θεραπείες 

που πρόκειται να πραγματοποιήσει.  

 

Ο Πίνακας 6 και το Διάγραμμα 6 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 3 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρούν τον συγκεκριμένο παράγοντα πολύ και πάρα 

πολύ σημαντικό. 

 

Πίνακας 6: Απαντήσεις ερ.3 

 Ερώτηση 3 Σύνολο 

Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
N 3 16 9 28 

%  10.7% 57.1% 32.1% 100.0% 

Ασθενείς 
N 8 30 65 103 

%  7.8% 29.1% 63.1% 100.0% 

Σύνολο 
N 11 46 74 131 

%  8.4% 35.1% 56.5% 100.0% 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 6: Απαντήσεις ερ.3 
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 Ερώτηση 4: Ο ασθενής να μην περιμένει πολύ στον χώρο αναμονής. 

 

Ο Πίνακας 7 και το Διάγραμμα 7 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 4 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Περίπου ένας στους δύο ιατρούς θεωρούν μέτριας σημασίας την διάρκεια της αναμονής. 

Αντίθετα τρεις στους δέκα ασθενείς την θεωρούν πολύ σημαντική. 

 

Πίνακας 7: Απαντήσεις ερ.4 

 

 Ερώτηση 4 Σύνολο 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
N 1 0 16 10 1 28 

%  3.6% 0.0% 57.1% 35.7% 3.6% 100.0% 

Ασθενείς 
N 2 17 39 30 15 103 

%  1.9% 16.5% 37.9% 29.1% 14.6% 100.0% 

Σύνολο 
N 3 17 55 40 16 131 

%  2.3% 13.0% 42.0% 30.5% 12.2% 100.0% 

 
 

 
Διάγραμμα 7: Απαντήσεις ερ.4 
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 Ερώτηση 5: Ο ασθενής να γνωρίζει τι δουλειά κάνει το υπόλοιπο προσωπικό του ιατρείου. 

 

Ο Πίνακας 8 και το Διάγραμμα 8 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 5 ως παράγοντα ικανοποίησης των ασθενών.  

Η διασπορά στις απαντήσεις είναι αρκετά μεγάλη. Το 1/2 των ιατρών τον θεωρούν λίγο 

ή μέτρια σημαντικό, ομοίως και το ένα τρίτο των ασθενών..  

 

Πίνακας 8: Απαντήσεις ερ.5 

 

 Ερώτηση 5 Σύνολο 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 5 7 7 6 3 28 

%  17.9% 25.0% 25.0% 21.4% 10.7% 100.0% 

Ασθενείς 
n 29 27 34 10 3 103 

%  28.2% 26.2% 33.0% 9.7% 2.9% 100.0% 

Σύνολο 
n 34 34 41 16 6 131 

%  26.0% 26.0% 31.3% 12.2% 4.6% 100.0% 

 

 
Διάγραμμα 8: Απαντήσεις ερ.5 
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 Ερώτηση 6: Ο ασθενής να μπορεί να κλείσει ραντεβού σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

 

Ο Πίνακας 9 και το Διάγραμμα 9 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 6 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Όλοι οι ερωτώμενοι πιστεύουν πως είναι πού και πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί ο ασθενής 

να κλείσει ραντεβού σε σύντομο χρονικό διάστημα.  

 

Πίνακας 9: Απαντήσεις ερ.6 

 

 Ερώτηση 6 Σύνολο 

Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 0 4 23 1 28 

%  0.0% 14.3% 82.1% 3.6% 100.0% 

Ασθενείς 
n 1 16 55 31 103 

%  1.0% 15.5% 53.4% 30.1% 100.0% 

Σύνολο 
n 1 20 78 32 131 

%  0.8% 15.3% 59.5% 24.4% 100.0% 

 

 
Διάγραμμα 9: Απαντήσεις ερ.6 
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 Ερώτηση 7: Οι εργαζόμενοι του ιατρείου να γνωρίζουν ακριβώς τις αρμοδιότητές τους.      

 

Ο Πίνακας 10 και το Διάγραμμα 10 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 7 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Συγκεκριμένα, το ½ των ιατρών πιστεύουν πως είναι πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι του 

ιατρείου να γνωρίζουν ακριβώς τις αρμοδιότητές τους, ενώ και η πλειοψηφία των ασθενών, τον 

θεωρεί εξίσου σημαντικό παράγοντα.  

 

Πίνακας 10: Απαντήσεις ερ.7 

 

 Ερώτηση 7 Σύνολο 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 0 0 1 14 13 28 

%  0.0% 0.0% 3.6% 50.0% 46.4% 100.0% 

Ασθενείς 
n 1 3 18 44 37 103 

%  1.0% 2.9% 17.5% 42.7% 35.9% 100.0% 

Σύνολο 
n 1 3 19 58 50 131 

%  0.8% 2.3% 14.5% 44.3% 38.2% 100.0% 

 

 

 
Διάγραμμα 10: Απαντήσεις ερ.7 
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 Ερώτηση 8:Ο ιατρός να αφιερώνει αρκετό χρόνο για να συζητήσει με τον ασθενή πριν 

επιλέξει την κατάλληλη θεραπεία.                             

 

Ο Πίνακας 11 και το Διάγραμμα 11 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 8 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Συγκεκριμένα, οι ιατροί στο μεγαλύτερο ποσοστό τους  πιστεύουν πως είναι πολύ σημαντικό 

ο ιατρός να αφιερώνει αρκετό χρόνο για να συζητήσει με τον ασθενή πριν επιλέξει την κατάλληλη 

θεραπεία. Με την άποψη αυτή συμφωνεί και η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών. 

 

Πίνακας 11: Απαντήσεις ερ.8 

 

 Ερώτηση 8 Σύνολο 

Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 0 5 13 10 28 

%  0.0% 17.9% 46.4% 35.7% 100.0% 

Ασθενείς 
n 2 9 49 43 103 

%  1.9% 8.7% 47.6% 41.7% 100.0% 

Σύνολο 
n 2 14 62 53 131 

%  1.5% 10.7% 47.3% 40.5% 100.0% 

 

 

 
Διάγραμμα 11: Απαντήσεις ερ.8 
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 Ερώτηση 9: Το ιατρείο να χρησιμοποιεί ποιοτικά υλικά. 

 

Ο Πίνακας 12 και το Διάγραμμα 12 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 9 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Όλοι οι ερωτώμενοι ,γιατροί και ασθενείς, πιστεύουν πως η ποιότητα των υλικών είναι πολύ 

σημαντικός παράγοντας. 

 

 

Πίνακας 12: Απαντήσεις ερ.9 

 

 Ερώτηση 9 Σύνολο 

Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 0 13 15 28 

%  0.0% 46.4% 53.6% 100.0% 

Ασθενείς 
n 1 12 90 103 

%  1.0% 11.7% 87.4% 100.0% 

Σύνολο 
n 1 25 105 131 

%  0.8% 19.1% 80.2% 100.0% 

 

 
Διάγραμμα 12: Απαντήσεις ερ.9 
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 Ερώτηση 10: Να είναι καθαροί οι χώροι του ιατρείου. 

 

Ο Πίνακας 13 και το Διάγραμμα 13 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (ιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 10 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Συγκεκριμένα, οι ιατροί και οι ασθενείς στη συντριπτική πλειοψηφία τους πιστεύουν πως η 

καθαριότητα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την σωστή οργάνωση και λειτουργία ενός 

ιδιωτικού οδοντιατρείου.  

 

 

Πίνακας 13: Απαντήσεις ερ.10 

 

 Ερώτηση 10 Σύνολο 

Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 5 23 28 

%  17.9% 82.1% 100.0% 

Ασθενείς 
n 12 91 103 

%  11.7% 88.3% 100.0% 

Σύνολο 
n 17 114 131 

%  13.0% 87.0% 100.0% 

 
 

 
Διάγραμμα 13: Απαντήσεις ερ.10 
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 Ερώτηση 11: Να εκδίδεται αναλυτικός λογαριασμός με πληροφορίες για το κόστος κάθε 

εργασίας. 

 

Ο Πίνακας 14 και το Διάγραμμα 14 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 11 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Η διασπορά των απαντήσεων σε αυτή την ερώτηση είναι μεγάλη. Ένα μικρό ποσοστό 

των ιατρών δεν θεωρεί σημαντική την έκδοση αναλυτικού λογαριασμού. Η άποψη αυτή 

έρχεται σε αντίθεση με μεγάλο τμήμα των ασθενών που  θεωρούν τον συγκεκριμένο 

παράγοντα πολύ και πάρα πολύ σημαντικό. 

 

Πίνακας 14: Απαντήσεις ερ.11 

 

 Ερώτηση 11 Σύνολο 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
N 2 2 9 11 4 28 

%  7.1% 7.1% 32.1% 39.3% 14.3% 100.0% 

Ασθενείς 
N 2 14 27 32 28 103 

%  1.9% 13.6% 26.2% 31.1% 27.2% 100.0% 

Σύνολο 
N 4 16 36 43 32 131 

%  3.1% 12.2% 27.5% 32.8% 24.4% 100.0% 

 

 

 
Διάγραμμα 14: Απαντήσεις ερ.11 
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 Ερώτηση 12: Το ιατρείο να διαθέτει ενημερωμένη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. 

 

Ο Πίνακας 15 και το Διάγραμμα 15 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 12 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Η ύπαρξη ενημερωμένης ιστοσελίδας φαίνεται να είναι λιγότερο σημαντική για τους 

ασθενείς από ότι για τους ιατρούς. 

 

Πίνακας 15: Απαντήσεις ερ.12 

 

 Ερώτηση 12 Σύνολο 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 2 1 12 10 3 28 

%  7.1% 3.6% 42.9% 35.7% 10.7% 100.0% 

Ασθενείς 
n 12 27 30 29 5 103 

%  11.7% 26.2% 29.1% 28.2% 4.9% 100.0% 

Σύνολο 
n 14 28 42 39 8 131 

%  10.7% 21.4% 32.1% 29.8% 6.1% 100.0% 

 

  

 
Διάγραμμα 15: Απαντήσεις ερ.12 
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 Ερώτηση 13: Οι εργασίες να συνοδεύονται από κάποιου είδους εγγύηση όπου αυτό είναι 

δυνατό. 

 

Ο Πίνακας 16 και το Διάγραμμα 16 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 13 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Συγκεκριμένα, οι γιατροί στο μεγαλύτερο ποσοστό τους πιστεύουν πως ή ύπαρξη 

κάποιου είδους εγγύησης όπου αυτό είναι δυνατό, δεν είναι σημαντικός παράγοντας για την 

σωστή οργάνωση και λειτουργία ενός ιδιωτικού οδοντιατρείου, σε αντίθεση με την άποψη των 

ασθενών, η πλειοψηφία των οποίων τον θεωρεί πολύ σημαντικό παράγοντα. 

 

Πίνακας 16: Απαντήσεις ερ.13 

 

 Ερώτηση 13 Σύνολο 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 2 8 10 6 2 28 

%  7.1% 28.6% 35.7% 21.4% 7.1% 100.0% 

Ασθενείς 
N 2 8 25 47 21 103 

%  1.9% 7.8% 24.3% 45.6% 20.4% 100.0% 

Σύνολο 
N 4 16 35 53 23 131 

%  3.1% 12.2% 26.7% 40.5% 17.6% 100.0% 

 
 

 
Διάγραμμα 16: Απαντήσεις ερ.13 
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 Ερώτηση 14: Οι εργασίες να γίνονται κάθε φορά από τον ίδιο ιατρό.  

Ο Πίνακας 17 και το Διάγραμμα 17 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 14 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Συγκεκριμένα, το ½ του δείγματος των ιατρών πιστεύει πως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό 

παράγοντα, όπως και ένα μεγάλο τμήμα  των ασθενών. 

 

Πίνακας 17: Απαντήσεις ερ.14 

 

 Ερώτηση 14 Σύνολο 

Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 0 4 14 10 28 

%  0.0% 14.3% 50.0% 35.7% 100.0% 

Ασθενείς 
n 5 23 33 42 103 

%  4.9% 22.3% 32.0% 40.8% 100.0% 

Σύνολο 
n 5 27 47 52 131 

%  3.8% 20.6% 35.9% 39.7% 100.0% 

 
 

 
Διάγραμμα 17: Απαντήσεις ερ.14 
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 Ερώτηση 15: Να υπάρχουν πολλές ειδικότητες στο χώρο του οδοντιατρείου. 

 

Ο Πίνακας 18 και το Διάγραμμα 18 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 15 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Οι ιατροί στο μεγαλύτερο ποσοστό τους πιστεύουν πως η ύπαρξη και άλλων ειδικοτήτων είναι 

πολύ σημαντική για την σωστή οργάνωση και λειτουργία ενός οδοντιατρείου, ενώ αντίθετα η 

πλειοψηφία των ασθενών την χαρακτηρίζει ως μέτρια σημαντική. 

 

Πίνακας 18: Απαντήσεις ερ.15 

 

 Ερώτηση 15 Σύνολο 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 2 5 8 10 3 28 

%  7.1% 17.9% 28.6% 35.7% 10.7% 100.0% 

Ασθενείς 
n 11 17 46 26 3 103 

%  10.7% 16.5% 44.7% 25.2% 2.9% 100.0% 

Σύνολο 
n 13 22 54 36 6 131 

%  9.9% 16.8% 41.2% 27.5% 4.6% 100.0% 

 
 

 
Διάγραμμα 18: Απαντήσεις ερ.15 
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 Ερώτηση 16: Το ιατρείο να υπενθυμίζει στον ασθενή τις επισκέψεις που πρέπει να κάνει 

μετά από αρκετό καιρό. 

 

Ο Πίνακας 19 και το Διάγραμμα 19 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 16 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Συγκεκριμένα, το ½ του δείγματος των γιατρών πιστεύει πως  είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, 

καθώς επίσης και η πλειοψηφία των ασθενών. 

 

Πίνακας 19: Απαντήσεις ερ.16 

 

 Ερώτηση 16 Σύνολο 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 2 0 7 14 5 28 

%  7.1% 0.0% 25.0% 50.0% 17.9% 100.0% 

Ασθενείς 
n 9 10 30 33 21 103 

%  8.7% 9.7% 29.1% 32.0% 20.4% 100.0% 

Σύνολο 
n 11 10 37 47 26 131 

%  8.4% 7.6% 28.2% 35.9% 19.8% 100.0% 

 
 

 
Διάγραμμα 19: Απαντήσεις ερ.16 
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 Ερώτηση 17: Να επικοινωνεί ο ιατρός με τον ασθενή, μετά το τέλος της θεραπείας, για να 

ενημερωθεί για την πορεία του. 

 

Ο Πίνακας 20 και το Διάγραμμα 20 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 17 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Οι γιατροί στο μεγαλύτερο ποσοστό τους  πιστεύουν πως πρόκειται για πολύ σημαντικό 

παράγοντα, σε αντίθεση με το 1/3 των ασθενών που τον θεωρεί μετρίου σημαντικότητας. 

 

Πίνακας 20: Απαντήσεις ερ.17 

 

 Ερώτηση 17 Σύνολο 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 0 4 6 17 1 28 

%  0.0% 14.3% 21.4% 60.7% 3.6% 100.0% 

Ασθενείς 
n 6 12 33 36 16 103 

%  5.8% 11.7% 32.0% 35.0% 15.5% 100.0% 

Σύνολο 
n 6 16 39 53 17 131 

%  4.6% 12.2% 29.8% 40.5% 13.0% 100.0% 

 
 

 
 

Διάγραμμα 20: Απαντήσεις ερ.17 
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 Ερώτηση 18: Ο γιατρός να ενδιαφέρεται για το αν έχουν μείνει ικανοποιημένοι οι ασθενείς 

του 

 

Ο Πίνακας 21 και το Διάγραμμα 21 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 18 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Όλοι οι ερωτώμενοι θεωρούν πολύ και πάρα πολύ σημαντικό το ενδιαφέρον του ιατρού για 

την ικανοποίηση των ασθενών του. 

 

Πίνακας 21: Απαντήσεις ερ.18 

 

 Ερώτηση 18 Σύνολο 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
N 0 0 2 16 10 28 

%  0.0% 0.0% 7.1% 57.1% 35.7% 100.0% 

Ασθενείς 
N 1 6 18 36 42 103 

%  1.0% 5.8% 17.5% 35.0% 40.8% 100.0% 

Σύνολο 
N 1 6 20 52 52 131 

%  0.8% 4.6% 15.3% 39.7% 39.7% 100.0% 

 

 

 
Διάγραμμα 21: Απαντήσεις ερ.18 
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 Ερώτηση 19: Το ιατρείο να λειτουργεί πρωινές και απογευματινές ώρες.. 

 

Ο Πίνακας 22 και το Διάγραμμα 22 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 19 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Σχεδόν το 1/3 των ιατρών  πιστεύουν πως το ωράριο λειτουργείας του ιατρείου είναι μετρίου 

σημαντικότητας παράγοντας σε αντίθεση με την πλειοψηφία των ασθενών που τον θεωρεί πάρα 

πολύ σημαντικό. 

 

 

Πίνακας 22: Απαντήσεις ερ.19 

 

 Ερώτηση 19 Σύνολο 

Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
N 0 10 11 7 28 

%  0.0% 35.7% 39.3% 25.0% 100.0% 

Ασθενείς 
N 6 16 39 42 103 

%  5.8% 15.5% 37.9% 40.8% 100.0% 

Σύνολο 
N 6 26 50 49 131 

%  4.6% 19.8% 38.2% 37.4% 100.0% 

 

 

 
Διάγραμμα 22: Απαντήσεις ερ.19 
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 Ερώτηση 20: Να είναι εύκολη η πρόσβαση στο ιατρείο.                                            

 

Ο Πίνακας 23 και το Διάγραμμα 23 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 20 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Συγκεκριμένα, οι ιατροί στο μεγαλύτερο ποσοστό τους πιστεύουν πως η πρόσβαση στο 

ιατρείο είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Ομοίως, και η πλειοψηφία των ασθενών τον θεωρεί 

πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα. 

 

 

Πίνακας 23: Πίνακας Απαντήσεις ερ.20 

 

 Ερώτηση 20 Σύνολο 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 2 2 1 17 6 28 

%  7.1% 7.1% 3.6% 60.7% 21.4% 100.0% 

Ασθενείς 
n 0 9 28 41 25 103 

%  0.0% 8.7% 27.2% 39.8% 24.3% 100.0% 

Σύνολο 
n 2 11 29 58 31 131 

%  1.5% 8.4% 22.1% 44.3% 23.7% 100.0% 

 

 
 

Διάγραμμα 23: Απαντήσεις ερ.20 
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 Ερώτηση 21: Να είναι άνετος ο χώρος αναμονής,. 

 

Ο Πίνακας 24 και το Διάγραμμα 24 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 21 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Συγκεκριμένα, οι γιατροί στο μεγαλύτερο ποσοστό τους πιστεύουν πως  ο χώρος αναμονής 

είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την σωστή οργάνωση και λειτουργία ενός οδοντιατρείου, 

ενώ η πλειοψηφία των ασθενών φαίνεται να δίνει μικρότερη σημασία. 

 

 

Πίνακας 24: Απαντήσεις ερ.21 

 

 Ερώτηση 21 Σύνολο 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 0 2 6 15 5 28 

%  0.0% 7.1% 21.4% 53.6% 17.9% 100.0% 

Ασθενείς 
n 1 9 38 36 19 103 

%  1.0% 8.7% 36.9% 35.0% 18.4% 100.0% 

Σύνολο 
n 1 11 44 51 24 131 

%  0.8% 8.4% 33.6% 38.9% 18.3% 100.0% 

 

 

 
Διάγραμμα 24: Απαντήσεις ερ.21 
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 Ερώτηση 22: Σωστή επικοινωνία του ιατρείου με το οδοντοτεχνικό εργαστήριο ώστε να 

αποφεύγονται τυχόν λάθη. 

 

Ο Πίνακας 25 και το Διάγραμμα 25 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 22 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό ιατρών και ασθενών πιστεύουν πως “Η σωστή 

επικοινωνία του ιατρείου με το οδοντοτεχνικό εργαστήριο ώστε να αποφεύγονται τυχόν λάθη” είναι 

πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. 

 

Πίνακας 25: Απαντήσεις ερ.22 

 

 Ερώτηση 22 Σύνολο 

Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 0 0 6 22 28 

%  0.0% 0.0% 21.4% 78.6% 100.0% 

Ασθενείς 
n 1 5 30 67 103 

%  1.0% 4.9% 29.1% 65.0% 100.0% 

Σύνολο 
n 1 5 36 89 131 

%  0.8% 3.8% 27.5% 67.9% 100.0% 

 
 

 
Διάγραμμα 25: Απαντήσεις ερ.22 
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 Ερώτηση 23: Ο γιατρός να μην ξεχνά να δίνει την απόδειξη για τις υπηρεσίες του στον 

ασθενή 

 

Ο Πίνακας 26 και το Διάγραμμα 26 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 23 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Οι ιατροί στο μεγαλύτερο ποσοστό τους πιστεύουν πως η έκδοση απόδειξης για τις υπηρεσίες 

του είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, ενώ η πλειοψηφία των ασθενών τον θεωρεί πάρα πολύ 

σημαντικό. 

 

Πίνακας 26: Απαντήσεις ερ.23 

 

 Ερώτηση 23 Σύνολο 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 0 0 8 17 3 28 

%  0.0% 0.0% 28.6% 60.7% 10.7% 100.0% 

Ασθενείς 
n 2 2 22 36 41 103 

%  1.9% 1.9% 21.4% 35.0% 39.8% 100.0% 

Σύνολο 
n 2 2 30 53 44 131 

%  1.5% 1.5% 22.9% 40.5% 33.6% 100.0% 

 

 

 
Διάγραμμα 26: Απαντήσεις ερ.23 
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 Ερώτηση 24: Το βοηθητικό προσωπικό να είναι σωστά εκπαιδευμένο 

 

Ο Πίνακας 27 και το Διάγραμμα 27 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 24 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Συγκεκριμένα, γιατροί και ασθενείς πιστεύουν πως η κατάρτηση του βοηθητικού προσωπικού 

είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την σωστή οργάνωση και λειτουργία ενός οδοντιατρείου. 

 

 

Πίνακας 27: Απαντήσεις ερ.24 

 

 Ερώτηση 24 Σύνολο 

Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 0 16 12 28 

%  0.0% 57.1% 42.9% 100.0% 

Ασθενείς 
n 10 52 41 103 

%  9.7% 50.5% 39.8% 100.0% 

Σύνολο 
n 10 68 53 131 

%  7.6% 51.9% 40.5% 100.0% 

 

 
Διάγραμμα 27: Απαντήσεις ερ.24 
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 Ερώτηση 25: Το ιατρείο να αναλαμβάνει την ευθύνη σε περιστατικά που απαιτούν να 

επισκεφθεί ο ασθενής και άλλο ιατρό 

 

Ο Πίνακας 28 και το Διάγραμμα 28 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 25 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό των ιατρών και των ασθενών πιστεύουν πως είναι 

πολύ σημαντικό για το ιατρείο να αναλαμβάνει την ευθύνη σε περιστατικά που απαιτούν να 

επισκεφθεί ο ασθενής και άλλο ιατρό. 

 

Πίνακας 28: Απαντήσεις ερ.25 

 

 Ερώτηση 25 Σύνολο 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 1 1 8 12 6 28 

%  3.6% 3.6% 28.6% 42.9% 21.4% 100.0% 

Ασθενείς 
n 6 4 28 39 26 103 

%  5.8% 3.9% 27.2% 37.9% 25.2% 100.0% 

Σύνολο 
n 7 5 36 51 32 131 

%  5.3% 3.8% 27.5% 38.9% 24.4% 100.0% 

 

 

 
Διάγραμμα 28: Απαντήσεις ερ.25 
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 Ερώτηση 26: Γρήγορη επίλυση παραπόνων των ασθενών 

 

Ο Πίνακας 29 και το Διάγραμμα 29 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 26 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Συγκεκριμένα, πάνω από τους μισούς ερωτώμενους πιστεύουν πως η γρήγορη επίλυση 

παραπόνων των ασθενών είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την σωστή οργάνωση και 

λειτουργία ενός οδοντιατρείου. 

 

Πίνακας 29: Απαντήσεις ερ.26 

 

 Ερώτηση 26 Σύνολο 

Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 0 3 16 9 28 

%  0.0% 10.7% 57.1% 32.1% 100.0% 

Ασθενείς 
n 3 16 52 32 103 

%  2.9% 15.5% 50.5% 31.1% 100.0% 

Σύνολο 
n 3 19 68 41 131 

%  2.3% 14.5% 51.9% 31.3% 100.0% 

 

 
Διάγραμμα 29: Απαντήσεις ερ.26 
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 Ερώτηση 27: Η θεραπεία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπου αυτό 

είναι δυνατό 

 

Ο Πίνακας 30 και το Διάγραμμα 30 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 27 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Συγκεκριμένα, τόσο οι ασθενείς όσο και οι ιατροί θεωρούν πως ο χρόνος ολοκλήρωσης της 

θεραπείας είναι σημαντικός παράγοντας. 

 

Πίνακας 30: Απαντήσεις ερ.27 

 Ερώτηση 27 Σύνολο 

Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 0 5 20 3 28 

%  0.0% 17.9% 71.4% 10.7% 100.0% 

Ασθενείς 
n 2 19 45 37 103 

%  1.9% 18.4% 43.7% 35.9% 100.0% 

Σύνολο 
n 2 24 65 40 131 

%  1.5% 18.3% 49.6% 30.5% 100.0% 

 

 

 
Διάγραμμα 30: Απαντήσεις ερ.27 
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 Ερώτηση 28: Να υπάρχει χώρος στάθμευσης κοντά στο ιατρείο 

 

Ο Πίνακας 31 και το Διάγραμμα 31 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 28 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Η διασπορά των απαντήσεων είναι αρκετά μεγάλη και μεταξύ των ιατρών αλλά και μεταξύ 

των ασθενών. Ωστόσο για το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών η ύπαρξη χώρου στάθμευσης 

αποτελεί παράγοντα μετρία σημαντικό, ενώ για τους ιατρούς πολύ σημαντικό. 

 

 

Πίνακας 31: Απαντήσεις ερ.28 

 

 Ερώτηση 28 Σύνολο 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
N 4 5 6 11 2 28 

%  14.3% 17.9% 21.4% 39.3% 7.1% 100.0% 

Ασθενείς 
N 4 23 39 22 15 103 

%  3.9% 22.3% 37.9% 21.4% 14.6% 100.0% 

Σύνολο 
N 8 28 45 33 17 131 

%  6.1% 21.4% 34.4% 25.2% 13.0% 100.0% 

 

 
Διάγραμμα 31: Απαντήσεις ερ.28 
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 Ερώτηση 29: Το προσωπικό να είναι ευγενικό 

 

Ο Πίνακας 32 και το Διάγραμμα 32 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 29 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Συγκεκριμένα, σχεδόν όλοι οι ερωτώμενοι πιστεύουν πως η ευγένεια του προσωπικού είναι 

πολύ ή πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. 

 

Πίνακας 32: Απαντήσεις ερ.29 

 

 Ερώτηση 29 Σύνολο 

Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 0 12 16 28 

%  0.0% 42.9% 57.1% 100.0% 

Ασθενείς 
n 6 50 47 103 

%  5.8% 48.5% 45.6% 100.0% 

Σύνολο 
n 6 62 63 131 

%  4.6% 47.3% 48.1% 100.0% 

 

 

 
Διάγραμμα 32: Απαντήσεις ερ.29 
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 Ερώτηση 30: Ο ασθενής να έχει επιλογές για τον τρόπο πληρωμής. 

 

Ο Πίνακας 33 και το Διάγραμμα 33 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 30 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ιατρών και των ασθενών πιστεύουν πως είναι σημαντικό ο 

ασθενής να έχει επιλογές για τον τρόπο πληρωμής. 

 

Πίνακας 33: Απαντήσεις ερ.30 

 

 Ερώτηση 30 Σύνολο 

Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 2 3 19 4 28 

%  7.1% 10.7% 67.9% 14.3% 100.0% 

Ασθενείς 
n 2 18 60 23 103 

%  1.9% 17.5% 58.3% 22.3% 100.0% 

Σύνολο 
n 4 21 79 27 131 

%  3.1% 16.0% 60.3% 20.6% 100.0% 

 

 

 
Διάγραμμα 33: Απαντήσεις ερ.30 
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 Ερώτηση 31: Το ιατρείο να διατηρεί λεπτομερές ιατρικό αρχείο 

 

Ο Πίνακας 34 και το Διάγραμμα 34 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 31 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Οι ιατροί στο μεγαλύτερο ποσοστό τους πιστεύουν πως το λεπτομερές ιατρικό αρχείο είναι 

πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για την σωστή οργάνωση και λειτουργία ενός ιδιωτικού 

οδοντιατρείου, ενώ και στους ασθενείς μόνο ένα μικρό ποσοστό τον θεωρεί παράγοντα μέτριας 

σημασίας. 

 

Πίνακας 34: Απαντήσεις ερ.31 

 

 Ερώτηση 31 Σύνολο 

Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
N 0 9 19 28 

%  0.0% 32.1% 67.9% 100.0% 

Ασθενείς 
N 14 46 43 103 

%  13.6% 44.7% 41.7% 100.0% 

Σύνολο 
n 14 55 62 131 

%  10.7% 42.0% 47.3% 100.0% 

 

 
Διάγραμμα 34: Απαντήσεις ερ.31 
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 Ερώτηση 32: Ο ιατρός να τηρεί τη σειρά αναμονής 

 

Ο Πίνακας 35 και το Διάγραμμα 35 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων (γιατρών και ασθενών) σχετικά με την σημαντικότητα της 

ερώτησης 32 ως παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών.  

Ένας στους 3 ιατρούς θεωρούν πως η τήρηση της σειράς αναμονής αποτελεί παράγοντα 

μέτριας σημαντικότητας, σε αντίθεση με την άποψη που έχει πάνω από το 50% των ασθενών και 

την θεωρούν πολύ σημαντική. 

 

Πίνακας 35: Απαντήσεις ερ.32 

 

 Ερώτηση 32 Σύνολο 

Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Ιδιότητα 

Γιατροί 
n 8 11 9 28 

%  28.6% 39.3% 32.1% 100.0% 

Ασθενείς 
n 8 55 40 103 

%  7.8% 53.4% 38.8% 100.0% 

Σύνολο 
n 16 66 49 131 

%  12.2% 50.4% 37.4% 100.0% 

 

 

 
Διάγραμμα 35: Απαντήσεις ερ.32 
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Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε πως οι μέσοι όροι των απαντήσεων των γιατρών 

είναι μεγαλύτεροι για τους παράγοντες 2, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 31 

ενώ αντιθέτως οι μέσοι όροι των απαντήσεων των ασθενών είναι μεγαλύτεροι για τους παράγοντες 

1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 23, 27, 28, 30, 32. 

 

 
Πίνακας 36 : Μέσοι όροι Γιατρών και Ασθενών 

 

 

  

Παράγοντας Ιατροί Ασθενείς 

1 4.6071 4.6214 

2 4.4286 4.3301 

3 4.2143 4.5534 

4 3.3571 3.3786 

5 2.8214 2.3301 

6 3.8929 4.1262 

7 4.4286 4.0971 

8 4.1786 4.2913 

9 4.5357 4.8641 

10 4.8214 4.8835 

11 3.4643 3.6796 

12 3.3929 2.8835 

13 2.9286 3.7476 

14 4.2143 4.0874 

15 3.2500 2.9320 

16 3.7143 3.4563 

17 3.5357 3.4272 

18 4.2857 4.0874 

19 3.8929 4.1359 

20 3.8214 3.7961 

21 3.8214 3.6117 

22 4.7857 4.5825 

23 3.8214 4.0874 

24 4.4286 4.3010 

25 3.7500 3.7282 

26 4.2143 4.0971 

27 3.9286 4.1359 

28 3.0714 3.2039 

29 4.5714 4.3981 

30 3.8929 4.0097 

31 4.6786 4.2816 

32 4.0357 4.3107 



53 
 

 

Ενότητα 3 
 

 Ερώτηση: Σημειώστε τους πέντε παράγοντες από την παραπάνω λίστα, που θεωρείτε πιο 

σημαντικούς για την σωστή οργάνωση και λειτουργία ενός ιδιωτικού οδοντιατρείου 

 

Σχετικά με τους πέντε πιο σημαντικούς παράγοντες που εμπεριέχονται στην ενότητα 2 του 

ερωτηματολογίου, όπως προκύπτει από τον πίνακα 36, τρείς παράγοντες συμπίπτουν μεταξύ 

ασθενών και ιατρών, ενώ δύο είναι διαφορετικοί. 

Συγκεκριμένα οι παράγοντες που συμπίπτουν είναι: 

 

 Ο ιατρός να εκπαιδεύεται συνεχώς σε νέες τεχνικές 

 Το ιατρείο να χρησιμοποιεί ποιοτικά υλικά 

 Να είναι καθαροί οι χώροι του ιατρείου 

 

Επιπλέον οι γιατροί θεωρούν πολύ σημαντικούς τους παράγοντες: 

 Σωστή επικοινωνία του ιατρείου με το οδοντοτεχνικό εργαστήριο ώστε να αποφεύγονται 

τυχόν λάθη 

 Το ιατρείο να διατηρεί λεπτομερές ιατρικό αρχείο 

 

Και οι ασθενείς τους παράγοντες: 

 Ο ιατρός να αφιερώνει αρκετό χρόνο για να συζητήσει με τον ασθενή πριν επιλέξει την 

κατάλληλη θεραπεία 

 Ο οδοντίατρος να ενημερώνει με λεπτομέρειες τον ασθενή για τις θεραπείες που πρόκειται 

να πραγματοποιήσει 
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Πίνακας 37: Οι πιο σημαντικοί παράγοντες ανά ιδιότητα 

  Ιδιότητα   Ιδιότητα 

 Παράγοντες  Γιατροί Παράγοντες Ασθενείς 

 22  20 (14,2%) 1 72 (13,9%) 

10  19 (13,5%) 9 66 (12,8%) 

1  17 (12,1%) 10 53 (10,2%) 

9  10 (7,1%) 3 46 (8,9%) 

31  9 (6,4%) 8 36 (6,8%) 

8  8 (5,6%) 2 28 (5,4%) 

29  6 (4,2%) 6 18 (3,4%) 

3  6 (4,2%) 22 18 (3,4%) 

18  6 (4,2%) 29 18 (3,4%) 

16  5 (3,5%) 18 16 (3,1%) 

2  4 (2,8%) 30 15 (2,9%) 

7  4 (2,8%) 31 15 (2,9%) 

26  4 (2,8%) 23 11 (2,1%) 

4  3 (2,1%) 13 10 (1,9%) 

14  3 (2,1%) 27 10 (1,9%) 

6  2 (1,4%) 7 9 (1,7%) 

15  2 (1,4%) 14 9 (1,7%) 

17  2 (1,4%) 26 9 (1,7%) 

20  2 (1,4%) 11 8 (1,5%) 

24  2 (1,4%) 32 8 (1,5%) 

25  2 (1,4%) 4 7 (1,3%) 

13  1 (0,7%) 24 7 (1,3%) 

19  1 (0,7%) 19 5 (0,97%) 

27  1 (0,7%) 16 4 (0,75%) 

30  1 (0,7%) 17 4 (0,75%) 

5  0 20 4 (0,75%) 

11  0 25 4 (0,75%) 

12  0 28 4 (0,75%) 

21  0 21 1 (0,19%) 

23  0 5 0 

28  0 12 0 

32  0 15 0 
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8.1 Συγκριτική Στατιστική Ανάλυση 

 
Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει την παρουσίαση των στατιστικών ευρημάτων μετά από τις 

συσχετίσεις της ιδιότητας των ερωτώμενων με τις απαντήσεις τους σχετικά με την σημαντικότητα των 

παραγόντων της ενότητας δύο του ερωτηματολογίου. Παράλληλα γίνετε μελέτη της συσχέτισης των 

δημογραφικών στοιχείων σε σχέση με τις απαντήσεις των ασθενών για την σημαντικότητα των 

παραγόντων. Αναφέρονται επίσης, οι λόγοι επιλογής του κάθε στατιστικού τεστ και η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων του. 

Θα παρουσιαστούν μόνο οι συσχετίσεις που βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικές. 

 

Υπενθυμίζουμε πως όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας της έρευνας το 

επίπεδο σημαντικότητας είναι a=0.05. 

 

8.1.1  Ιδιότητα ερωτώμενου/ παράγοντες 

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση διακύμανσης (ΑΝΟVA) sig.<a (Πίνακας 38) συμπεραίνουμε πως 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση και πως υπάρχουν διαφορές μεταξύ ιατρών και ασθενών 

όσον αγορά τη γνώμη τους σχετικά με την σημαντικότητα των παραγόντων 3, 5, 9, 12, 13, και 31. 

Δηλαδή: 

 

 Ιδιότητα/Ερώτηση 3: “Ο οδοντίατρος να ενημερώνει με λεπτομέρειες τον ασθενή για τις θεραπείες 

που πρόκειται να πραγματοποιήσει”. Για τους ασθενείς είναι περισσότερο σημαντική από ότι για 

τους γιατρούς. 

 

 Ιδιότητα/Ερώτηση 5: “Ο ασθενής να γνωρίζει τι δουλειά κάνει το υπόλοιπο προσωπικό του 

ιατρείου”. Για τους ασθενείς είναι λιγότερο σημαντική από ότι για τους γιατρούς. 

 

 Ιδιότητα/Ερώτηση 9: “Το ιατρείο να χρησιμοποιεί ποιοτικά υλικά”. Για τους ασθενείς είναι 

περισσότερο σημαντική από ότι για τους γιατρούς. 

 

 Ιδιότητα/Ερώτηση 12: “Το ιατρείο να διαθέτει ενημερωμένη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο”. Η ύπαρξη 

ενημερωμένης ιστοσελίδας φαίνεται να είναι λιγότερο σημαντική για τους ασθενείς από ότι για τους 

ιατρούς 
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 Ιδιότητα/Ερώτηση 13: “Οι εργασίες να συνοδεύονται από κάποιου είδους εγγύηση όπου αυτό είναι 

δυνατό”. Για τους ασθενείς είναι περισσότερο σημαντική από ότι για τους γιατρούς. 

 

 Ιδιότητα/Ερώτηση 31: “Το ιατρείο να διατηρεί λεπτομερές ιατρικό αρχείο”. Για τους γιατρούς είναι 

περισσότερο σημαντική από ότι για τους ασθενείς. 

 

 

Πίνακας 38: Ανάλυση διακύμανσης  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Ερώτηση 3 

Between Groups 2.532 1 2.532 6.260 .014 

Within Groups 52.171 129 .404   

Σύνολο 54.702 130    

Ερώτηση 5 

Between Groups 5.315 1 5.315 4.209 .042 

Within Groups 162.884 129 1.263   

Σύνολο 168.198 130    

Ερώτηση9 

Between Groups 2.374 1 2.374 14.539 .000 

Within Groups 21.061 129 .163   

Σύνολο 23.435 130    

Ερώτηση12 

Between Groups 5.712 1 5.712 4.936 .028 

Within Groups 149.281 129 1.157   

Σύνολο 154.992 130    

Ερώτηση13 

Between Groups 14.767 1 14.767 15.969 .000 

Within Groups 119.294 129 .925   

Σύνολο 134.061 130    

Ερώτηση31 

Between Groups 3.470 1 3.470 8.148 .005 

Within Groups 54.942 129 .426   

Σύνολο 58.412 130    
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8.1.2 Φύλο ερωτώμενου/ παράγοντες 

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση διακύμανσης (ΑΝΟVA) sig.<a (Πίνακας 39) συμπεραίνουμε πως 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση και πως υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα ως προς 

τη γνώμη τους σχετικά με την σημαντικότητα των παραγόντων 10, 12, 15, 18, 24, και 29. 

Δηλαδή: 

 

 Φύλο/Ερώτηση 10: “ Να είναι καθαροί οι χώροι του ιατρείου” 

 

 Φύλο/Ερώτηση 12: “ Το ιατρείο να διαθέτει ενημερωμένη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο” 

 

 Φύλο/Ερώτηση 15: “Να υπάρχουν πολλές ειδικότητες στο χώρο του οδοντιατρείου” 

 

 Φύλο/Ερώτηση 18: “Ο ιατρός να ενδιαφέρεται για το αν έχουν μείνει ικανοποιημένοι οι ασθενείς 

του” 

 

 Φύλο/Ερώτηση 24: “ Το βοηθητικό προσωπικό να είναι σωστά εκπαιδευμένο” 

 

 Φύλο/Ερώτηση 29: “ Το προσωπικό να είναι ευγενικό” 

 

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται και στον Πίνακα 40, οι γυναίκες ερωτώμενοι εμφανίζουν υψηλότερο 

μέσο όρο στην κατάταξη της σημαντικότητας των παραγόντων 10, 12, 15, 18, 24, και 29 σε σχέση 

με τους άνδρες. Αντιθέτως, στην συσχέτιση του παράγοντα 18 με το φύλο των ερωτώμενων οι 

άνδρες τον αξιολογούν ως πιο σημαντικό σε σχέση με τις γυναίκες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

Πίνακας 39: Ανάλυση διακύμανσης 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Παράγοντας10 

Between Groups .521 1 .521 5.217 .024 

Within Groups 10.081 101 .100   

Σύνολο 10.602 102    

Παράγοντας12 

Between Groups 6.277 1 6.277 5.450 .022 

Within Groups 116.325 101 1.152   

Σύνολο 122.602 102    

Παράγοντας15 

Between Groups 4.645 1 4.645 4.997 .028 

Within Groups 93.879 101 .929   

Σύνολο 98.524 102    

Παράγοντας18 

Between Groups 3.913 1 3.913 4.476 .037 

Within Groups 88.301 101 .874   

Σύνολο 92.214 102    

Παράγοντας24 

Between Groups 1.840 1 1.840 4.667 .033 

Within Groups 39.830 101 .394   

Σύνολο 41.670 102    

Παράγοντας29 

Between Groups 3.405 1 3.405 
10.33

7 
.002 

Within Groups 33.274 101 .329   

Σύνολο 36.680 102 
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Πίνακας 40 : Μέσοι όροι απαντήσεων ασθενών 

  

 

 

N Mean 

Παράγοντας 10 

Άνδρας 46 4.8043 

Γυναίκα 57 4.9474 

Σύνολο 103 4.8835 

Παράγοντας 12 

Άνδρας 46 2.6087 

Γυναίκα 57 3.1053 

Σύνολο 103 2.8835 

Παράγοντας 15 

Άνδρας 46 2.6957 

Γυναίκα 57 3.1228 

Σύνολο 103 2.9320 

Παράγοντας 18 

Άνδρας 46 4.3043 

Γυναίκα 57 3.9123 

Σύνολο 103 4.0874 

Παράγοντας 24 

Άνδρας 46 4.1522 

Γυναίκα 57 4.4211 

Σύνολο 103 4.3010 

Παράγοντας 29 

Άνδρας 46 4.1957 

Γυναίκα 57 4.5614 

Σύνολο 103 4.3981 
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8.1.3 Ηλικία ερωτώμενου/ παράγοντες 

 

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση διακύμανσης (ΑΝΟVA) sig.<a (Πίνακας 41) συμπεραίνουμε πως 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση και πως τουλάχιστον δύο κλάσεις της μεταβλητής “ηλικία” 

διαφέρουν ως προς τη γνώμη τους σχετικά με την σημαντικότητα των παραγόντων 2, 6, 13, 20, 25, 26, 

27, 28, και 31. Παρόλα αυτά η ομοιογένεια τις διασποράς πρέπει να εξεταστεί. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά την διασπορά των 

αποτελεσμάτων μεταξύ των κλάσεων της μεταβλητής ηλικία. 

 

Πίνακας 41: Ανάλυση διακύμανσης 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Παράγοντας 2 

Between Groups 5.669 3 1.890 4.148 .008 

Within Groups 45.107 99 .456   

Σύνολο 50.777 102    

Παράγοντας 6 

Between Groups 9.273 3 3.091 7.634 .000 

Within Groups 40.086 99 .405   

Σύνολο 49.359 102    

Παράγοντας 13 

Between Groups 8.085 3 2.695 3.280 .024 

Within Groups 81.352 99 .822   

Σύνολο 89.437 102    

Παράγοντας 20 

Between Groups 8.443 3 2.814 3.653 .015 

Within Groups 76.275 99 .770   

Σύνολο 84.718 102    

Παράγοντας 25 

Between Groups 12.481 3 4.160 3.964 .010 

Within Groups 103.907 99 1.050   

Σύνολο 116.388 102    

Παράγοντας 26 

Between Groups 6.569 3 2.190 4.132 .008 

Within Groups 52.460 99 .530   

Σύνολο 59.029 102    

Παράγοντας 27 

Between Groups 4.852 3 1.617 2.797 .044 

Within Groups 57.245 99 .578   

Σύνολο 62.097 102    

Παράγοντας 28 

Between Groups 10.047 3 3.349 3.108 .030 

Within Groups 106.672 99 1.077   

Σύνολο 116.718 102    

Παράγοντας 31 

Between Groups 4.411 3 1.470 3.277 .024 

Within Groups 44.424 99 .449   

Σύνολο 48.835 102    
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Πίνακας 42:Ομοιογένεια διακύμανσης 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Παράγοντας 2 2.612 3 99 .056 

Παράγοντας 6 .432 3 99 .731 

Παράγοντας 13 2.000 3 99 .119 

Παράγοντας 20 2.633 3 99 .054 

Παράγοντας 25 2.122 3 99 .102 

Παράγοντας 26 1.658 3 99 .181 

Παράγοντας 27 .911 3 99 .438 

Παράγοντας 28 1.421 3 99 .241 

Παράγοντας 31 .942 3 99 .424 

 

Επομένως: 

 

 Ηλικία/Ερώτηση 2: “Να μπορεί εύκολα ο ασθενής να βρει τον ιατρό στο τηλέφωνο” 

Από τον Πίνακα 42 προκύπτει η επιλογή του στατιστικού τεστ Scheffe (Πίνακας 43)  επειδή 

sig=0.056.  

Τα αποτελέσματα από το τεστ υποδηλώνουν πως υπάρχουν δύο διαφορετικές ομάδες. Η πρώτη 

περιλαμβάνει αυτούς που είναι μεταξύ 20 και 39 ετών. Η δεύτερη περιλαμβάνει αυτούς που είναι πάνω από 

65 ετών. Ενώ οι κατηγορίες 55-64 και 40-54 βρίσκονται κάπου στη μέση. 

Από την εξέταση των μέσων τιμών συνεπάγεται επίσης πως η πρώτη ομάδα πιστεύει πως ο 

παράγοντας “Να μπορεί εύκολα ο ασθενής να βρει τον ιατρό στο τηλέφωνο” είναι λιγότερο σημαντικός 

παράγοντας σε σχέση με τις απόψεις της δεύτερης ομάδας. Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζονται και 

από το παρακάτω διάγραμμα μέσων τιμών. 

 

 

 Πίνακας 43: Στατιστικό τεστ Scheffe Ηλικία / Ερώτηση 2 

Ηλικία N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

20-39 52 4.1538  

55-64 20 4.3000 4.3000 

40-54 21 4.5238 4.5238 

65 + 10  4.9000 

Sig.  .432 .070 
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Διάγραμμα 36: Μέσες τιμές απαντήσεων ερ. 2 
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 Ηλικία/Ερώτηση 6: “Ο ασθενής να μπορεί να κλείσει ραντεβού σε σύντομο χρονικό διάστημα” 

Από τον Πίνακα 42 προκύπτει η επιλογή του στατιστικού τεστ Scheffe (Πίνακας 44) επειδή 

sig=0.731. 

Τα αποτελέσματα από το τεστ υποδηλώνουν πως υπάρχουν δύο διαφορετικές ομάδες. Η πρώτη 

περιλαμβάνει αυτούς που είναι μεταξύ 20 και 39 ετών. Η δεύτερη περιλαμβάνει αυτούς που είναι πάνω από 

65 ετών. Ενώ οι κατηγορίες 55-64 και 40-54 βρίσκονται κάπου στη μέση. 

Από την εξέταση των μέσων τιμών συνεπάγεται επίσης πως η πρώτη ομάδα πιστεύει πως ο αυτός 

είναι λιγότερο σημαντικός παράγοντας σε σχέση με τις απόψεις της δεύτερης ομάδας. Τα αποτελέσματα 

αυτά αντικατοπτρίζονται και από το παρακάτω διάγραμμα μέσων τιμών. 

 

Πίνακας 44: Στατιστικό τεστ Scheffe Ηλικία / Ερώτηση 6 

Ηλικία N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

20-39 52 3.8462  

55-64 21 4.3333 4.3333 

40-54 20 4.3500 4.3500 

65 + 10  4.7000 

Sig.  .130 .387 

 
 

 
Διάγραμμα 37: Μέσες τιμές απαντήσεων ερ. 6 

 

 



64 
 

 

 

 

 Ηλικία/Ερώτηση 13: “Οι εργασίες να συνοδεύονται από κάποιου είδους εγγύηση όπου αυτό είναι 

δυνατό” 

Από τον Πίνακα 42 συνεπάγεται η επιλογή του στατιστικού τεστ Scheffe (Πίνακας 45) επειδή 

sig=0.119. 

Τα αποτελέσματα από το τεστ υποδηλώνουν πως υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές ομάδες, μία για κάθε 

ηλικιακή ομάδα. Από την εξέταση των μέσων τιμών συνεπάγεται επίσης πως η ομάδα από 20-39 ετών 

θεωρεί λιγότερο σημαντικό τον παράγοντα αυτό ενώ η ηλικιακή ομάδα από 40-54 ετών τον θεωρεί 

περισσότερο σημαντικό. Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζονται και από το παρακάτω διάγραμμα 

μέσων τιμών. 

 

Πίνακας 45: Στατιστικό τεστ Scheffe Ηλικία / 

Ερώτηση 13 

Ηλικία N Subset for alpha 

= 0.05 

1 

20-39 52 3.4808 

55-64 20 3.9000 

40-54 10 4.0000 

65 +  21 4.1429 

Sig.  .185 

 

 
Διάγραμμα 38: Μέσες τιμές απαντήσεων ερ. 13 
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 Ηλικία/Ερώτηση 20: “Να είναι εύκολη η πρόσβαση στο ιατρείο” 

Από τον Πίνακα 42 προκύπτει η επιλογή του στατιστικού τεστ Scheffe (Πίνακας 46) επειδή 

sig=0.054. 

Τα αποτελέσματα από το τεστ υποδηλώνουν πως υπάρχουν δύο διαφορετικές ομάδες. Η πρώτη 

περιλαμβάνει αυτούς που είναι μεταξύ 20 και 39 ετών. Η δεύτερη περιλαμβάνει αυτούς που είναι πάνω από 

65 ετών. Ενώ οι κατηγορίες 55-64 και 40-54 βρίσκονται κάπου στη μέση. 

Από την εξέταση των μέσων τιμών συνεπάγεται επίσης πως η πρώτη ομάδα πιστεύει πως ο αυτός 

είναι λιγότερο σημαντικός σε σχέση με τις απόψεις της δεύτερης ομάδας, καθώς επίσης όσο μεγαλώνει η 

ηλικία των ερωτώμενων, ο παράγοντας αυτός γίνεται όλο και πιο σημαντικός. Τα αποτελέσματα αυτά 

αντικατοπτρίζονται και από το παρακάτω διάγραμμα μέσων τιμών. 

 

Πίνακας 46: Στατιστικό τεστ Scheffe Ηλικία / Ερώτηση 20 

Ηλικία N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

20-39 52 3.5385  

55-64 21 3.9524 3.9524 

40-54 20 4.0000 4.0000 

65 + 10  4.4000 

Sig.  .470 .497 

 

 
Διάγραμμα 39: Μέσες τιμές απαντήσεων ερ. 20 
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 Ηλικία/Ερώτηση 25: “Το ιατρείο να αναλαμβάνει την ευθύνη σε περιστατικά που απαιτούν να 

επισκεφθεί ο ασθενής και άλλο ιατρό” 

Από τον Πίνακα 42 προκύπτει η επιλογή του στατιστικού τεστ Scheffe (Πίνακας 47) επειδή 

sig=0.102. 

Τα αποτελέσματα από το τεστ υποδηλώνουν πως υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές ομάδες, μία για κάθε 

ηλικιακή ομάδα. Από την εξέταση των μέσων τιμών συνεπάγεται επίσης πως η ομάδα από 20-39 ετών 

θεωρεί λιγότερο σημαντικό τον παράγοντα αυτό, ενώ η ομάδα από 65 ετών και πάνω τον θεωρεί πολύ 

σημαντικό. Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζονται και από το παρακάτω διάγραμμα μέσων τιμών. 

 

Πίνακας 47: Στατιστικό τεστ Scheffe Ηλικία / 

Ερώτηση 25 

Ηλικία N Subset for alpha 

= 0.05 

1 

20-39 52 3.4038 

55-64 20 3.8500 

40-54 21 4.1905 

65 + 10 4.2000 

Sig.  .142 

 

 
 

Διάγραμμα 40: Μέσες τιμές απαντήσεων ερ. 25 
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 Ηλικία/Ερώτηση 26: “Γρήγορη επίλυση παραπόνων των ασθενών” 

Από τον Πίνακα 42 προκύπτει η επιλογή του στατιστικού τεστ Scheffe (Πίνακας 48)  επειδή 

sig=0.181. 

Τα αποτελέσματα από το τεστ υποδηλώνουν πως υπάρχουν δύο διαφορετικές ομάδες. Η πρώτη 

περιλαμβάνει αυτούς που είναι μεταξύ 20 και 39 ετών. Η δεύτερη περιλαμβάνει αυτούς που είναι πάνω από 

65 ετών. Ενώ οι κατηγορίες 55-64 και 40-54 βρίσκονται κάπου στη μέση. 

Από την εξέταση των μέσων τιμών συνεπάγεται επίσης πως η πρώτη ομάδα πιστεύει πως ο 

παράγοντας αυτός είναι λιγότερο σημαντικός σε σχέση με τις απόψεις της δεύτερης ομάδας. Τα 

αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζονται και από το παρακάτω διάγραμμα μέσων τιμών. 

 

 

Πίνακας 48: Στατιστικό τεστ Scheffe Ηλικία / Ερώτηση 26 

Ηλικία N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

20-39 52 3.8846  

55-64 20 4.1000 4.1000 

40-54 21 4.3810 4.3810 

65 + 10  4.6000 

Sig.  .239 .233 

 

 
Διάγραμμα 41: Μέσες τιμές απαντήσεων ερ. 26 
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 Ηλικία/Ερώτηση 27: “Η θεραπεία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπου αυτό 

είναι δυνατό” 

Από τον Πίνακα 41 προκύπτει η επιλογή του στατιστικού τεστ Scheffe (Πίνακας 49)επειδή 

sig=0.438. 

Τα αποτελέσματα από το τεστ υποδηλώνουν πως υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές ομάδες, μία για κάθε 

ηλικιακή ομάδα. Από την εξέταση των μέσων τιμών συνεπάγεται επίσης πως η ομάδα από 20-39 ετών 

θεωρεί λιγότερο σημαντικό τον παράγοντα αυτό, ενώ η ομάδα από 65 ετών και πάνω τον θεωρεί πολύ πιο 

σημαντικό. Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζονται και από το παρακάτω διάγραμμα μέσων τιμών. 

 

 

Πίνακας 49: Στατιστικό τεστ Scheffe Ηλικία / 

Ερώτηση 27 

Ηλικία N Subset for alpha 

= 0.05 

1 

20-39 52 3.9231 

55-64 20 4.3000 

40-54 21 4.3810 

65 + 10 4.4000 

Sig.  .310 

 

 
 

Διάγραμμα 42: Μέσες τιμές απαντήσεων ερ. 27 
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 Ηλικία/Ερώτηση 28: “Να υπάρχει χώρος στάθμευσης κοντά στο ιατρείο” 

Από τον Πίνακα 41 προκύπτει η επιλογή του στατιστικού τεστ Scheffe (Πίνακας 50)επειδή 

sig=0.241. 

Τα αποτελέσματα από το τεστ υποδηλώνουν πως υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές ομάδες, μία για κάθε 

ηλικιακή ομάδα. Από την εξέταση των μέσων τιμών συνεπάγεται επίσης πως η ομάδα από 20-39 ετών τον 

θεωρεί λιγότερο σημαντικό, ενώ η ομάδα από 65 ετών και πάνω τον θεωρεί πολύ πιο σημαντικό. Τα 

αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζονται και από το παρακάτω διάγραμμα μέσων τιμών. 

 

 

Πίνακας 50: Στατιστικό τεστ Scheffe Ηλικία / 

Ερώτηση 28 

Ηλικία N Subset for alpha 

= 0.05 

1 

20-39 52 2.9038 

55-64 21 3.3810 

40-54 20 3.6000 

65 + 10 3.6000 

Sig.  .253 

 

 
 

Διάγραμμα 43: Μέσες τιμές απαντήσεων ερ. 28 
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 Ηλικία/Ερώτηση 31: “Το ιατρείο να διατηρεί λεπτομερές ιατρικό αρχείο” 

Από τον Πίνακα 41 προκύπτει η επιλογή του στατιστικού τεστ Scheffe (Πίνακας 51) επειδή sig=0.424. 

Τα αποτελέσματα απο το τεστ υποδηλώνουν πως υπάρχουν δύο διαφορετικές ομάδες. Η πρώτη 

περιλαμβάνει αυτούς που είναι 65 ετών και πάνω. Η δεύτερη περιλαμβάνει αυτούς που είναι 40-54 και 55-

64 ετών. Ενώ η κατηγορία20-39 ετών βρίσκεται κάπου στη μέση. 

Από την εξέταση των μέσων τιμών συνεπάγεται επίσης πως η πρώτη ομάδα πιστεύει πως ο 

παράγοντας αυτός είναι λιγότερο σημαντικός σε σχέση με τις απόψεις της δεύτερης ομάδας. Τα 

αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζονται και από το παρακάτω διάγραμμα μέσων τιμών. 

 

 

Πίνακας 51: Στατιστικό τεστ Scheffe Ηλικία / Ερώτηση 31 

Ηλικία N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

20-39 10 3.7000  

55-64 52 4.2692 4.2692 

40-54 21  4.4286 

65 + 20  4.4500 

Sig.  .091 .880 

 

 
Διάγραμμα 44: Μέσες τιμές απαντήσεων ερ. 31 
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8.1.4 Μορφωτικό επίπεδο/παράγοντες 

 
Όπως προκύπτει από την ανάλυση διακύμανσης (ΑΝΟVA) sig.<a (Πίνακας 52) συμπεραίνουμε πως 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση και πως τουλάχιστον δύο κλάσεις της μεταβλητής 

“μορφωτικό επίπεδο” διαφέρουν ως προς τη γνώμη τους σχετικά με την σημαντικότητα των 

παραγόντων 16 και 17.  

Πίνακας 52: Ανάλυση διακύμανσης 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Παράγοντας 16 

Between Groups 16.818 4 4.204 3.303 .014 

Within Groups 124.736 98 1.273   

Σύνολο 141.553 102    

Παράγοντας 17 

Between Groups 13.121 4 3.280 3.088 .019 

Within Groups 104.083 98 1.062   

Σύνολο 117.204 102    

 

Συγκεκριμένα: 

 

 Μορφωτικό επίπεδο /Ερώτηση 16: “Το ιατρείο να υπενθυμίζει στον ασθενή τις επισκέψεις που 

πρέπει να κάνει μετά από αρκετό καιρό.” 

Τα αποτελέσματα από το τεστ υποδηλώνουν πως υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές ομάδες.  

Από την εξέταση των μέσων τιμών συνεπάγεται πως οι απόφοιτοι δημοτικού πιστεύουν πως ο παράγοντας 

αυτός είναι πολύ σημαντικός σε σχέση με τους κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου που 

πιστεύουν πως είναι λιγότερο σημαντικός. Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζονται και από το 

παρακάτω διάγραμμα μέσων τιμών. 

 
Διάγραμμα 45: Μέσες τιμές απαντήσεων ερ. 16 
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9 Μορφωτικό επίπεδο/Ερώτηση 17: “Να επικοινωνεί ο ιατρός με τον ασθενή, μετά το τέλος της θεραπείας, για 

να ενημερωθεί για την πορεία του” 

Τα αποτελέσματα από το τεστ υποδηλώνουν πως υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές ομάδες.  

Από την εξέταση των μέσων τιμών συνεπάγεται επίσης πως οι απόφοιτοι δημοτικού πιστεύουν πως ο 

παράγοντας αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας σε σχέση με τους κατόχους μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού τίτλου που πιστεύουν πως είναι μετρίου σημαντικότητας παράγοντας. Τα αποτελέσματα αυτά 

αντικατοπτρίζονται και από το παρακάτω διάγραμμα μέσων τιμών. 

 

 
 

Διάγραμμα 46: Μέσες τιμές απαντήσεων ερ. 17 
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9.  Συζήτηση 

 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας έρχονται σε συμφωνία με ανάλογες 

παλαιότερες στο ίδιο αντικείμενο όπως αυτές των Νewsome & Wright (1999), 

Razzouk et al. (2004), Valentine et al (2008), των Rashid et al. (1989) και Chang & 

Chang (2013). Συγκεκριμένα κατέδειξαν πως οι πέντε πιο σημαντικοί παράγοντες για 

τους γιατρούς είναι η σωστή επικοινωνία του ιατρείου με το οδοντοτεχνικό 

εργαστήριο ώστε να αποφεύγονται τυχόν λάθη, η καθαριότητα στους χώρους του 

οδοντιατρείου, η συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνικές, (Chang & Chang, 2013), η 

χρήση ποιοτικών υλικών και η διατήρηση λεπτομερούς ιατρικού αρχείου.  

Αντιθέτως, για τους ασθενείς οι πιο σημαντικοί παράγοντες είναι η συνεχής 

εκπαίδευση σε νέες τεχνικές,  (Sonneveld et al. 2011), η χρήση ποιοτικών υλικών, η 

καθαριότητα των χώρων του ιατρείου, η ενημέρωση του ασθενή από τον οδοντίατρο 

με λεπτομέρειες σχετικά με την θεραπεία (Rashid et al. 1989) και η αφιέρωση 

αρκετού χρόνου εκ μέρους του ιατρού για συζήτηση πριν την επιλογή της 

κατάλληλης θεραπείας (Rashid et al 1989). 

 

Επιπλέον, οι απόψεις των ιατρών και των ασθενών διαφέρουν σημαντικά σε 

σχέση με την σημαντικότητα του να γνωρίζει ο ασθενής τι δουλειά κάνει το υπόλοιπο 

προσωπικό του ιατρείου, την ύπαρξη ενημερωμένης ιστοσελίδας ,την παροχή 

εγγύησης, και τη διατήρηση λεπτομερούς αρχείου. (Sonneveld et al. 2011) 

 

 Στατιστικά σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν στην αντιλαμβανόμενη 

σημαντικότητα διάφορων παραγόντων σε σχέση με το φύλο (επιβεβαιώνεται και από 

τις έρευνες των Palihawadana & Barnes (2004), και των Karydis et al (2001)), την 

ηλικία (επιβεβαιώνεται και από τις έρευνες του Sonneveld et al (2011)), και το 

μορφωτικό επίπεδο των ασθενών. 

 Συγκεκριμένα, οι άνδρες δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο ενδιαφέρον του 

ιατρού για την ικανοποίηση των ασθενών του σε σχέση με τις γυναίκες. Αντιθέτως, οι 

γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, θεωρούν πιο σημαντικούς,  παράγοντες όπως την 
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καθαριότητα των χώρων του ιατρείου, την ύπαρξη ενημερωμένης ιστοσελίδας στο 

διαδίκτυο, την παρουσία πολλών ειδικοτήτων στο χώρο, την ευγένεια και την 

κατάρτηση του βοηθητικού προσωπικού.  

Σχετικά με την ηλικία των ασθενών, στατιστικά σημαντική συσχέτιση υπάρχει 

για τους παράγοντες που αφορούν την ευκολία με την οποία ο ασθενής μπορεί να 

βρει τον ιατρό στο τηλέφωνο ή να κλείσει ραντεβού σε σύντομο χρονικό διάστημα, 

την ύπαρξη κάποιου είδους εγγύησης όπου αυτό είναι δυνατό και την εύκολη  

πρόσβαση στο ιατρείο. Επίσης την γρήγορη επίλυση παραπόνων των ασθενών, την 

διάρκεια της θεραπείας, την ύπαρξη χώρου στάθμευσης κοντά στο ιατρείο και την 

προθυμία του ιατρού να αναλάβει την ευθύνη σε περιστατικά που απαιτούν να 

επισκεφθεί ο ασθενής και άλλο ιατρείο. Συγκεκριμένα όσο αυξάνεται η ηλικία των 

ασθενών τόσο αυξάνεται και η σημαντικότητα που προσδίδουν στους παράγοντες 

αυτούς. Αντιθέτως όσο αυξάνεται η ηλικία των ασθενών μειώνεται και η σημασία της 

διατήρησης λεπτομερούς ιατρικού αρχείου. 

Σχετικά με το μορφωτικό τους επίπεδο, διαφορές υπάρχουν μόνο σε σχέση με 

την σημαντικότητα των παραγόντων που αφορούν την επικοινωνία του ιατρού με τον 

ασθενή με σκοπό είτε την υπενθύμιση του τελευταίου για τις επισκέψεις που πρέπει 

να κάνει μετά από αρκετό καιρό και για να ενημερωθεί ο γιατρός για την πορεία του 

ασθενή μετά το τέλος της θεραπείας. Και στις δύο περιπτώσεις όσο αυξάνεται το 

μορφωτικό επίπεδο των ασθενών, μειώνεται και η σημαντικότητα των παραγόντων 

αυτών. 

 Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, οι οδοντίατροι πρέπει 

να λάβουν υπόψη τους τα σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν και να τα 

χρησιμοποιήσουν στη διαμόρφωση στρατηγικών μάρκετινγκ με σκοπό να αυξήσουν 

την ικανοποίηση των “πελατών” τους από τις υπηρεσίες που προσφέρουν αλλά και να 

προσελκύσουν νέους ασθενείς. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να εστιάσουν στη συνεχή 

εκπαίδευση τους σε νέες τεχνικές, στη χρησιμοποίηση ποιοτικών υλικών, στην 

καθαριότητα των χώρων του ιατρείου, στην ενημέρωση των ασθενών με 

λεπτομέρειες σχετικά με την θεραπεία και στην αφιέρωση αρκετού χρόνου εκ μέρους 

τους για συζήτηση πριν την κατάλληλη θεραπεία. Οι πρακτικές αυτές έρχονται σε 

μερική ταύτιση με τις προτάσεις των Andrus & Buchheister (1985) σύμφωνα με τις 

οποίες οι οδοντίατροι θα πρέπει να διατηρούν ένα καλά οργανωμένο περιβάλλον, 



 

75 

 

παρέχοντας εύκολη πρόσβαση και κλείσιμο ραντεβού, “ζεστές” συνθήκες αναμονής 

στο ιατρείο όπως μουσική, περιοδικά και αναπαυτικές θέσεις, καθώς επίσης να 

διατηρούν ένα καλά εξοπλισμένο ιατρείο παρέχοντας μεγάλο εύρος οδοντιατρικών 

υπηρεσιών. Επιπλέον, θα πρέπει να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις στον 

χώρο με την παρακολούθηση σεμιναρίων γεγονός που θα πρέπει να προβάλετε καθώς 

αυξάνει την αντιλαμβανόμενη εκ των πελατών ανταγωνιστικότητα τους σε σχέση με 

άλλους οδοντιάτρους. 

 Συμπερασματικά, πολλές από τις τακτικές μάρκετινγκ που μπορεί να 

εφαρμόσει ένα ιατρείο δεν απαιτούν την διάθεση υπέρογκων ποσών ή χρόνου, και 

μπορούν να αυξήσουν την ικανοποίηση του ασθενή αλλά και του ιατρού. 

 

  

 

10.  Περιορισμοί 

 Ως ο κύριος περιορισμός της παρούσης έρευνας θεωρείται το μέγεθος του 

δείγματος (103 ασθενείς και 28 ιατροί) γεγονός που πιθανώς μπορεί να δημιουργήσει 

προβλήματα σχετικά με την γενίκευση και την αντιπροσωπευτικότητα των 

αποτελεσμάτων. 

 Ως ένας άλλος περιορισμός μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι ο πληθυσμός 

της έρευνας  αποτελείται μόνο από ιατρούς και ασθενείς του νομού Θεσσαλονίκης. 

Ως εκ τούτου η γενίκευση των αποτελεσμάτων μπορεί να μην είναι απόλυτα 

ασφαλής. 

 Παρά τους από πάνω προσδιορισμούς, η παρούσα έρευνα πρωτογενών 

στοιχείων προσφέρει σημαντικά δεδομένα σχετικά με τις απόψεις των ιατρών και των 

ασθενών τους σχετικά με τους παράγοντες που καθορίζουν την σωστή οργάνωση και 

λειτουργία ενός οδοντιατρείου. 
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 Παράρτημα 

  
  Στο σημείο αυτό παραθέτουμε τα ερωτηματολόγια των ιατρών και των ασθενών.  

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ 
 

 

 Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στην έρευνα για τον προσδιορισμό των 

παραγόντων που επηρεάζουν τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία ενός ιδιωτικού οδοντιατρείου. 

Να σας ενημερώσουμε ότι τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. 

 

Ερωτηματολόγιο ιατρών 

 

I. Γενικές πληροφορίες 

 

 Φύλο : Άνδρας  / Γυναίκα  
  

 Ηλικία :.................................. 

  

 Μορφωτικό Επίπεδο :  Πτυχίο Α.Ε.Ι   

        Μεταπτυχιακές σπουδές / Διδακτορικό  
 

 

II. Από την παρακάτω λίστα παρακαλώ επιλέξτε πόσο σημαντικό θεωρείτε κάθε παράγοντα για τη 

σωστή λειτουργία ενός ιδιωτικού οδοντιατρείου, επιλέγοντας το ανάλογο κουτάκι. 

 

                                                                           

                                                                                                                                                                                    

1. Ο ιατρός να εκπαιδεύεται συνεχώς  σε νέες τεχνικές.     

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                      

2. Να μπορεί εύκολα ο ασθενής να βρει τον ιατρό στο τηλέφωνο.   

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                        

 

iv                                                                                        



3. Ο οδοντίατρος να ενημερώνει  με λεπτομέρειες τον ασθενή για τις θεραπείες που πρόκειται να 

πραγματοποιήσει.           

   Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                   

             

4. Ο ασθενής να μην περιμένει πολύ στο χώρο αναμονής.      

   Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                   

5. Ο ασθενής να γνωρίζει τι δουλειά κάνει το υπόλοιπο προσωπικό του ιατρείου.                                               

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                      

6. Ο ασθενής να μπορεί να κλείσει ραντεβού σε σύντομο χρονικό διάστημα.                                                                                  

 Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                 

7. Οι εργαζόμενοι του ιατρείου να γνωρίζουν ακριβώς τις αρμοδιότητές τους.      

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

8. Ο ιατρός να αφιερώνει αρκετό χρόνο για να συζητήσει με  τον ασθενή πριν επιλέξει την κατάλληλη 

θεραπεία.                             

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                 

9. Το ιατρείο να χρησιμοποιεί ποιοτικά υλικά.                                         

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                 Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                

10. Να είναι καθαροί οι χώροι του ιατρείου.                                              

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                 

11. Να εκδίδεται αναλυτικός λογαριασμός με πληροφορίες  για το κόστος κάθε εργασίας.               



Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

12. Το ιατρείο να διαθέτει ενημερωμένη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.         

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                  

13. Οι εργασίες να συνοδεύονται από κάποιου είδους εγγύηση όπου αυτό είναι δυνατό.        

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

14. Οι εργασίες να γίνονται κάθε φορά από τον ίδιο ιατρό.  

 Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                 

15. Να υπάρχουν πολλές ειδικότητες στο χώρο του οδοντιατρείου.    

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                       

16. Το ιατρείο να υπενθυμίζει στον ασθενή τις επισκέψεις που πρέπει να κάνει μετά από αρκετό καιρό.  

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                              

17. Να επικοινωνεί ο ιατρός με τον ασθενή, μετά το τέλος της θεραπείας, για να ενημερωθεί για την πορεία του. 

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                       

18. Ο ιατρός να ενδιαφέρεται για το αν έχουν μείνει ικανοποιημένοι οι ασθενείς του. 

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

19. Το ιατρείο να λειτουργεί πρωινές και απογευματινές ώρες.    

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                              

20. Να είναι εύκολη η πρόσβαση στο ιατρείο.                                            

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 



                                                                                                                                                                                                                                  

21. Να είναι άνετος ο χώρος αναμονής.          

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                              

                                                                                                    

22. Σωστή επικοινωνία του ιατρείου με το οδοντοτεχνικό εργαστήριο ώστε να αποφεύγονται τυχόν λάθη 

 Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                            

23. Ο γιατρός να μην ξεχνά να δίνει την απόδειξη για τις υπηρεσίες του στον ασθενή. 

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                 

24. Το βοηθητικό προσωπικό να είναι σωστά εκπαιδευμένο.    

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                              

25. Το ιατρείο να αναλαμβάνει την ευθύνη σε περιστατικά που απαιτούν να επισκεφθεί ο ασθενής και άλλο 

ιατρό.                  

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                 

26. Γρήγορη επίλυση παραπόνων των ασθενών.    

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

27. Η θεραπεία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπου αυτό είναι δυνατό. 

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

28. Να υπάρχει χώρος στάθμευσης κοντά στο ιατρείο.  

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                           



29. Το προσωπικό να είναι ευγενικό.        

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

30. Ο ασθενής να έχει επιλογές για τον τρόπο πληρωμής.     

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                   

31. Το ιατρείο να διατηρεί λεπτομερές ιατρικό αρχείο.                        

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                 

32. Ο ιατρός να τηρεί τη σειρά αναμονής.                          

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                   

 

III. Παρακαλώ σημειώστε τους πέντε παράγοντες από την παραπάνω λίστα, που θεωρείτε ποιο σημαντικούς 

για την σωστή οργάνωση και λειτουργία ενός ιδιωτικού οδοντιατρείου. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε για το χρόνο σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ 
 

 

 Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στην έρευνα για τον προσδιορισμό των 

παραγόντων που επηρεάζουν τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία ενός ιδιωτικού οδοντιατρείου. 

Να σας ενημερώσουμε ότι τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. 

 

Ερωτηματολόγιο ασθενών 

 

IV. Γενικές πληροφορίες 

 

 Φύλο : Άνδρας  / Γυναίκα  
  

 Ηλικία :.................................. 

  

 Μορφωτικό Επίπεδο :  Απολυτήριο Δημοτικού  

                                                    Απολυτήριο Γυμνασίου  

         Απολυτήριο Λυκείου  

                                                    Πτυχίο Α.Ε.Ι / Α.Τ.Ε..Ι  

        Μεταπτυχιακές σπουδές / Διδακτορικό  

 

 

V. Από την παρακάτω λίστα παρακαλώ επιλέξτε πόσο σημαντικό θεωρείτε κάθε παράγοντα για τη 

σωστή λειτουργία ενός ιδιωτικού οδοντιατρείου, επιλέγοντας το ανάλογο κουτάκι. 

 

                                                                           

                                                                                                                                                                                    

33. Ο ιατρός να εκπαιδεύεται συνεχώς  σε νέες τεχνικές.     

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                      

34. Να μπορεί εύκολα ο ασθενής να βρει τον ιατρό στο τηλέφωνο.   

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                               

35. Ο οδοντίατρος να ενημερώνει  με λεπτομέρειες τον ασθενή για τις θεραπείες που πρόκειται να 

πραγματοποιήσει.           

   Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                  

36. Ο ασθενής να μην περιμένει πολύ στο χώρο αναμονής.      

   Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 



                                                                                                                                                                                                                                   

37. Ο ασθενής να γνωρίζει τι δουλειά κάνει το υπόλοιπο προσωπικό του ιατρείου.                                               

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                      

38. Ο ασθενής να μπορεί να κλείσει ραντεβού σε σύντομο χρονικό διάστημα.                                                                                  

 Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                 

39. Οι εργαζόμενοι του ιατρείου να γνωρίζουν ακριβώς τις αρμοδιότητές τους.      

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

40. Ο ιατρός να αφιερώνει αρκετό χρόνο για να συζητήσει με  τον ασθενή πριν επιλέξει την κατάλληλη 

θεραπεία.                             

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                 

41. Το ιατρείο να χρησιμοποιεί ποιοτικά υλικά.                                         

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                 Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                

42. Να είναι καθαροί οι χώροι του ιατρείου.                                              

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                 

43. Να εκδίδεται αναλυτικός λογαριασμός με πληροφορίες  για το κόστος κάθε εργασίας.               

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

44. Το ιατρείο να διαθέτει ενημερωμένη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.         

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                  

45. Οι εργασίες να συνοδεύονται από κάποιου είδους εγγύηση όπου αυτό είναι δυνατό.        

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                               

46. Οι εργασίες να γίνονται κάθε φορά από τον ίδιο ιατρό.  

 Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                 

47. Να υπάρχουν πολλές ειδικότητες στο χώρο του οδοντιατρείου.    

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                       

48. Το ιατρείο να υπενθυμίζει στον ασθενή τις επισκέψεις που πρέπει να κάνει μετά από αρκετό καιρό.  

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                              

49. Να επικοινωνεί ο ιατρός με τον ασθενή, μετά το τέλος της θεραπείας, για να ενημερωθεί για την πορεία του. 

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                       

50. Ο ιατρός να ενδιαφέρεται για το αν έχουν μείνει ικανοποιημένοι οι ασθενείς του. 

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

51. Το ιατρείο να λειτουργεί πρωινές και απογευματινές ώρες.    

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                              

52. Να είναι εύκολη η πρόσβαση στο ιατρείο.                                            

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                  

53. Να είναι άνετος ο χώρος αναμονής.          

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                           

                                                                                                       

54. Σωστή επικοινωνία του ιατρείου με το οδοντοτεχνικό εργαστήριο ώστε να αποφεύγονται τυχόν λάθη 

 Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 



                                                                                                                                                                                                                                 

                                            

55. Ο γιατρός να μην ξεχνά να δίνει την απόδειξη για τις υπηρεσίες του στον ασθενή. 

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                 

56. Το βοηθητικό προσωπικό να είναι σωστά εκπαιδευμένο.    

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                              

57. Το ιατρείο να αναλαμβάνει την ευθύνη σε περιστατικά που απαιτούν να επισκεφθεί ο ασθενής και άλλο 

ιατρό.                  

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                 

58. Γρήγορη επίλυση παραπόνων των ασθενών.    

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

59. Η θεραπεία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπου αυτό είναι δυνατό. 

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

60. Να υπάρχει χώρος στάθμευσης κοντά στο ιατρείο.  

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                           

61. Το προσωπικό να είναι ευγενικό.        

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

62. Ο ασθενής να έχει επιλογές για τον τρόπο πληρωμής.     

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                                                                                                                   

63. Το ιατρείο να διατηρεί λεπτομερές ιατρικό αρχείο.                        

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 



                                                                                                                                                                                                                                 

64. Ο ιατρός να τηρεί τη σειρά αναμονής.                          

Καθόλου             Λίγο                        Μέτρια                          Πολύ                Πάρα πολύ 

                                                                                                                                                   

 

VI. Παρακαλώ σημειώστε τους πέντε παράγοντες από την παραπάνω λίστα, που θεωρείτε πιο σημαντικούς 

για την σωστή οργάνωση και λειτουργία ενός ιδιωτικού οδοντιατρείου (σημειώστε τα νούμερα). 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Ευχαριστούμε για το χρόνο σας. 

 


